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DECRETO Nº 307/19, DE 13 DE MAIO DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, e considerando o Ofício
nº 005/19, de 10 de maio de 2019, do Conselho Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar, GABRIELA APARECIDA ALVES DA
ROCHA, para compor o Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA, como
representante titular da CASA DE APOIO MADRE
TEREZA, em substituição à designada através do
Decreto nº 964/17, de 21 de novembro de 2017.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Arapongas, 13 de maio de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 314/19, DE 16 DE MAIO DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e à vista da Lei nº 4.047, de 21 de
novembro de 2012,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar, o Diretor do Tesouro Municipal,
ROGÉRIO TRINDADE, portador do RG nº 6.418.974-3 e
CPF nº 034.282.946-70, como Tesoureiro do Fundo
Municipal de Trânsito de Arapongas.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Arapongas, 16 de maio de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PORTARIA  213/19, de 09 de maio de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

R E S O L V E:

Art.1º - CONCEDER, a VALDECIR TUDINO, ocupante
do cargo de Secretário Municipal de Indústria, Comércio
e Turismo, matrícula 1197437/1, 30 (trinta) dias de férias
regulamentares, acrescidas de 1/3 (um terço) previsto
no Art. 118 da Lei nº. 4.451, de 25/01/2016, referentes ao
período aquisitivo 2018/2019, a partir de 13 de maio 2019.
Art.2º - DESIGNAR, WYNDELL CREPALDI THOMAZ,
matricula n°. 1197555/1, ocupante do cargo de Diretor
da Indústria, para responder cumulativamente, com
ônus, pela Secretaria Municipal de indústria, Comércio
e Turismo, de férias do titular.
Art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 09 de maio de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº. 230/19, de 16 de maio de 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando, o contido na petição
protocolada sob nº. 12124, de 29/04/2019;

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER, a ROSSANA PITOL PELEGRINI,
matrícula nº 110990/1, ocupante do cargo de Agente
Administrativo, de provimento efetivo, lotada no
Gabinete do Prefeito, INTERRUPÇÃO DA LICENÇA
PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, a
partir de 15 de maio de 2019, de conformidade com o § 3º
do art. 156 da Lei nº 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais).
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 16 de maio de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 036/2019.
Pregão: nº. 023/2019.
Contratos: n. º 342/2019.
Partes: Município de Arapongas e IPM SISTEMAS
LTDA, CNPJ nº 01.258.027/0003-03, representado por
Aldo Luiz Mees, CPF n° 292.867.519-15.
Objeto: Contratação de empresa especializada no
desenvolvimento de softwares Governmente Resource
Planning (GRP) integrados e em ambiente virtual voltados
à Gestão da Administração Pública Municipal, visando
o fornecimento de licença de uso e suporte técnico em
atendimento a Secretaria Municipal de Administração -
SEMAD.
Valor: R$ 1.142.904,00 (um milhão cento e quarenta e
dois mil novecentos e quatro reais)
Prazo de Vigência: 14 (quatorze) meses, contados a partir
de 08/04/2019.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: n° 028/2019.
Contrato: nº. 288/2019 – 1º Termo Aditivo.
Inexigibilidade: nº. 005/2019.
Partes: Município de Arapongas e EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
CORREIOS., CNPJ nº 34.028.316/0020-76.
Objeto: contratação da empresa brasileira de correios
para envio de notificações de cobranças e carnês de
IPTU, em atendimento a Secretaria Municipal de
Finanças - SEFIN.
Objeto do Termo Aditivo: Reajuste no valor unitário dos
itens resultando em um acréscimo no contrato no valor
de R$ 57.211,55 (cinquenta e sete mil, duzentos e onze
reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Processo
Administrativo nº 11763/2019. Data e assinaturas.
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LEI Nº 4.770, DE 16 DE MAIO DE 2019 

 

Dispõe sobre criação de cargos de provimento em comissão e Funções 

Gratificadas equivalentes, lotados nas respectivas Secretarias 

Municipais; inclusão nos Anexos II-A, II-C, II-D, II-E, II-F, II-G, II-H, II-I; 

ampliação do número de vagas de cargos em comissão, que integram os 

Anexos II - A, II � C, II - D e II - E; alteração dos artigos 164, 165, 254 e 

285 que passam a vigorar com nova redação; substituição dos Anexos I-

B, I-C, I-E, I-F, I-G, I-H, I-I, I-J, I-K, todos da Lei Municipal nº 4.452, de 25 

de janeiro de 2016 e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º FICAM CRIADOS os seguintes Cargos de provimento em Comissão/Funções Gratificadas, lotados nas respectivas 

Secretarias Municipais, que passam a integrar nos Anexos II-A, II-C, II-D, II-E, II-F, II-G, II-H, II-I, da Lei Municipal nº 4.452, de 25/01/16. 

 

Anexo II - A 

GABINETE DO PREFEITO 

Unidade Administrativa Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Divisão � Auditoria em Contratos e Processos Chefe de Divisão � Auditoria em Contratos e 

Processos 

1 CC4 

FG3 

3.173,48 

1.436,33 
 

Anexo II - C 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Unidade Administrativa Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Divisão � eSocial Chefe de Divisão � E-social 1 CC4 

FG3 

3.173,48 

1.436,33 

Divisão � Licitações e Contratos Chefe de Divisão � Licitações e Contratos 1 CC4 

FG3 

3.173,48 

1.436,33 
  

Anexo II - D 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Unidade Administrativa Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Assessoria Técnica Assessor Técnico 1 CC3 

FG2 

3.737,61 

1.819,35 
 

Anexo II - E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Unidade Administrativa Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Divisão � Licitações e Contratos Chefe de Divisão � Licitações e Contratos 1 CC4 

FG3 

3.173,48 

1.436,33 
 

Anexo II - F 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Unidade Administrativa Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Gerência de Administração Gerente Administrativo 1 CC3 

FG2 

3.737,61 

1.819,35 

Divisão � Licitações e Contratos Chefe de Divisão � Licitações e Contratos 1 CC4 

FG3 

3.173,48 

1.436,33 
 

Anexo II - G 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 

Unidade Administrativa Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Divisão � Meu Campinho Chefe de Divisão � Meu Campinho 5 CC4 

FG3 

3.173,48 

1.436,33 
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Anexo II - H 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 

Unidade Administrativa Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Gerência do Centro de Monitoramento 

Municipal 

Gerente do Centro de Monitoramento 

Municipal 

1 CC3 

FG2 

3.737,61 

1.819,35 

Divisão � Técnica do Centro de Monitoramento 

Municipal 

Chefe de Divisão � Técnica do Centro de 

Monitoramento Municipal  

1 CC4 

FG3 

3.173,48 

1.436,33 

Divisão � Apoio Operacional Chefe de Divisão � Apoio Operacional 1 CC4 

FG3 

3.173,48 

1.436,33 

Divisão � Manutenção Semafórica Chefe de Divisão � Manutenção Semafórica 2 CC4 

FG3 

3.173,48 

1.436,33 
 

Anexo II - I 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Unidade Administrativa Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Superintendência Médica Superintendente Médico 1 CCSM 15.000,00 

Diretoria de Administração  Diretor Administrativo  1 CC2 

FG1 

6.229,32 

2.614,22 

Diretoria de Saúde Bucal Diretor de Saúde Bucal 1 CC2 

FG1 

6.229,32 

2.614,22 

Gerência da Unidade de Pronto Atendimento � 

UPA 24h 

Gerente da Unidade de Pronto Atendimento � 

UPA 24h  

1 CCU24 

FGU24 

6.229,32 

2.614,22 

Gerência do Pronto Atendimento � 18h � 

Osvaldo Filla Junior 

Gerente do Pronto Atendimento � 18h � 

Osvaldo Filla Junior 

1 CCU18 

FGU18 

6.229,32 

2.614,22 

Gerência do Pronto Atendimento � 18h � Luiz 

Beffa 

Gerente do Pronto Atendimento � 18h � Luiz 

Beffa  

1 CCU18 

FGU18 

6.229,32 

2.614,22 

Gerência do Pronto Atendimento � 18h � 

Antonio J. Marques 

Gerente do Pronto Atendimento � 18h � 

Antonio J. Marques  

1 CCU18 

FGU18 

6.229,32 

2.614,22 

Gerência do Pronto Atendimento � 24h Gerente do Pronto Atendimento � 24h  1 CCU24 

FGU24 

6.229,32 

2.614,22 

Gerência do Pronto Atendimento Infantil � PAI 

24h 

Gerente do Pronto Atendimento  Infantil � 

PAI 24h 

1 CCU24 

FGU24 

6.229,32 

2.614,22 

Divisão � Licitações e Contratos Chefe de Divisão � Licitações e Contratos 1 CC4 

FG3 

3.173,48 

1.436,33 

 

Art. 2º FICAM AMPLIADAS o número de vagas para os cargos abaixo relacionados, que integram os Anexos II - A, II - C, 

II - D e II - E, respectivamente, da Lei Municipal nº 4.452, de 25/01/16, passando a vigorar:  

 

Anexo II - A 

GABINETE DO PREFEITO 

Unidade Administrativa Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Divisão - Processos Judiciais e Administrativos Chefe de Divisão - Processos Judiciais e 

Administrativos 

2 CC4 

FG3 

3.173,48 

1.436,33 

 

Anexo II - C 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Unidade Administrativa Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Assessoria Técnica Executiva Assessor Técnico Executivo 6 CC2 

FG1 

6.229,32 

2.614,22 

 

Anexo II - D 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Unidade Administrativa Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Assessoria Técnica Executiva Assessor Técnico Executivo 3 CC2 

FG1 

6.229,32 

2.614,22 
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Anexo II - E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Unidade Administrativa Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Assessoria Técnica Assessor Técnico 3 CC3 

FG2 

3.737,61 

1.819,35 

 

Art. 3º As atribuições dos respectivos cargos de provimento em comissão criados no art. 1º deste, passam a integrar a 

Lei Municipal nº 4.452, de 25/01/16.  

 

Art. 4º Fica acrescentada na Estrutura Organizacional do Gabinete do Prefeito a unidade administrativa �Divisão - 

Auditoria em Contratos e Processos� pertencente à Unidade de Controle Interno - UCI.  

 

Art. 5º À Divisão - Auditoria em Contratos e Processos, diretamente subordinada à Gerência de Auditoria, compete: 

I. Contribuir com o aprimoramento das técnicas de auditoria e inspeção de contratos e processos; 

II.  Possibilitar uma gestão eficiente dos contratos administrativos; 

III.  Buscar mecanismos de verificação da economicidade, legalidade e efetividade dos contratos administrativos vigentes; 

IV.  Elaborar e expedir ofícios, memorandos e correspondências; 

V.  Acompanhar as mudanças normativas da legislação;  

VI.  Fornecer subsídios para avaliação do acompanhamento dos contratos e processos, possibilitando a adoção de estratégias para a obtenção de 

melhores resultados;  

VII.  Acompanhar e executar a elaboração dos contratos, termos aditivos, convênios e termos de cooperação;  

VIII. Fazer a provisão mensal de recursos para pagamentos; 

IX. Acompanhar vigências e valores de contratos; 

X. Identificar irregularidades na execução do contrato e encaminhar para apuração; 

XI. Acompanhar as alterações contratuais (prorrogações, acréscimos, supressões, etc.); 

XII.  Zelar pelo sigilo dos trabalhadores e informações restritas à pasta;  

XIII. Desenvolver outras atividades, no âmbito de sua competência. 

 

Art. 6º Ficam acrescentadas na Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Administração as unidades 

administrativas �Divisão - eSocial� pertencente à Diretoria de Recursos Humanos e �Divisão - Licitações e Contratos� pertencente à Diretoria de 

Administração. 

 

Art. 7º À Divisão - eSocial, diretamente subordinada à Gerência de Informações Cadastrais e Movimentação de Pessoal, 

compete: 

I. Comunicar ao Governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha 

de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS; 

II. Enviar periodicamente, em meio digital, as informações para a plataforma do eSocial, substituindo o preenchimento e a entrega de 

formulários e declarações, atualmente entregues de forma separada a cada órgão;  

III. Fazer a transmissão eletrônica das informações referentes às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas; 

IV. Coordenar a equipe responsável pela implantação do eSocial na instituição a que pertence; 

V. Cumprir as obrigações exigidas dos seguintes órgãos e entidades do governo federal: Secretaria da Receita Federal do Brasil � RFB, Caixa 

Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social � INSS e Ministério do Trabalho � MTb; 

VI. Registrar todas as informações relativas aos pagamentos efetuados ao trabalhador, assim como as informações referentes à sua condição de 

trabalho, tais como as características do local que desempenha suas funções e os tipos de riscos aos quais está exposto; 

VII. Contribuir para a adequação dos processos e soluções de tecnologia da informação ao novo modelo de prestação de informação ao governo;  

VIII. Adotar medidas para entrar em conformidade com o eSocial, quais sejam, a qualificação cadastral e a revisão de processos administrativos e 

contábeis; 

IX. Desenvolver outras atividades, no âmbito de sua competência. 

 

Art. 8º À Divisão - Licitações e Contratos, diretamente subordinada à Gerência de Licitação e Contratos, compete: 

I. Elaborar e expedir ofícios, memorandos e correspondências; 

II. Receber e dar encaminhamento a processos administrativos, de autorização de despesas, licitatórios e outros expedientes, consultando o seu 

superior, no que couber; 

III. Acompanhar as mudanças normativas da legislação;  

IV. Assessorar o seu superior no planejamento das compras e na contratação de serviços através de processos licitatórios;  

V. Fornecer todos os subsídios/documentos necessários para a elaboração dos contratos, termos aditivos, convênios e termos de cooperação;  

VI. Fornecer subsídios para avaliação do acompanhamento das licitações e dos contratos, possibilitando a adoção de estratégias para a obtenção 

de melhores resultados;  

VII. Promover pesquisas junto às unidades técnicas, buscando adequar as necessidades das mesmas ao planejamento das licitações a serem 

realizadas;  
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VIII. Fornecer apoio técnico às unidades técnicas, com vistas às aquisições de materiais/contratações de serviços e na condução e planejamento 

dos contratos; 

IX. Coordenar o levantamento de dados administrativos para confecção das estatísticas e indicadores de desempenho;  

X. Acompanhar o gerenciamento de projetos e planos de ação relacionados à atividade da unidade;  

XI. Disponibilizar documentos para a gestão de contratos e orientar fiscais; 

XII. Auxiliar o acompanhamento da execução dos contratos junto a Fiscais/Gestores; 

XIII. Fazer a provisão mensal de recursos para pagamentos; 

XIV. Acompanhar vigências e valores de contratos; 

XV. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades na execução do contrato; 

XVI. Processar alterações contratuais (prorrogações, acréscimos, supressões, etc.); 

XVII. Efetuar a análise técnica da formação de preços dos contratos de serviço continuado, nas contratações e alterações de preço durante a 

vigência do contrato (repactuações e equilíbrio econômico-financeiro); 

XVIII. Fornecer informações gerais dos contratos no formato de relatórios e planilhas; 

XIX.  Gerenciar os fiscais de contratos da Secretaria a que está vinculada; 

XX. Desenvolver outras atividades, no âmbito de sua competência. 

 

Art. 9º Fica acrescentada na Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Finanças a unidade administrativa 

�Assessoria Técnica�. 

 

Art. 10 À Assessoria Técnica, órgão de assessoramento direto à Diretoria de Tributação e Fiscalização, compete: 

I. Oferecer apoio técnico-administrativo às atividades da Diretoria, no desempenho de suas atribuições e responsabilidades, especialmente de 

controle, fiscalização e acompanhamento da execução e programação técnica; 

II. Realizar a pesquisa, levantamento, análise e avaliação de dados e informações técnicas; 

III. Fazer a avaliação de resultados alcançados pela Unidade, tanto para controle dos responsáveis, como para indução corretiva; 

IV. Realizar atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou 

informações técnicas; 

V. Assessorar o Diretor, Divisões e Seções com conhecimento técnico e execução de tarefas de considerável grau de complexidade específico na 

sua área de atuação e formação; 

VI. Instruir e analisar processos administrativos e decidir aqueles de sua competência; 

VII. Desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Diretor de Tributação e Fiscalização, no âmbito de sua área de atuação. 

 

Art. 11 Fica acrescentada na Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento 

Urbano a unidade administrativa �Divisão - Licitações e Contratos�. 

 

Art. 12 À Divisão - Licitações e Contratos, diretamente subordinada à Gerência de Desenvolvimento Urbano, compete: 

I. Elaborar e expedir ofícios, memorandos e correspondências; 

II. Receber e dar encaminhamento a processos administrativos, de autorização de despesas, licitatórios e outros expedientes, consultando o seu 

superior, no que couber; 

III. Acompanhar as mudanças normativas da legislação;  

IV. Assessorar o seu superior no planejamento das compras e na contratação de serviços através de processos licitatórios;  

V. Fornecer todos os subsídios/documentos necessários para a elaboração dos contratos, termos aditivos, convênios e termos de cooperação;  

VI. Fornecer subsídios para avaliação do acompanhamento das licitações e dos contratos, possibilitando a adoção de estratégias para a obtenção 

de melhores resultados;  

VII. Promover pesquisas junto às unidades técnicas, buscando adequar as necessidades das mesmas ao planejamento das licitações a serem 

realizadas;  

VIII. Fornecer apoio técnico às unidades técnicas, com vistas às aquisições de materiais/contratações de serviços e na condução e planejamento 

dos contratos; 

IX. Coordenar o levantamento de dados administrativos para confecção das estatísticas e indicadores de desempenho;  

X. Acompanhar o gerenciamento de projetos e planos de ação relacionados à atividade da unidade;  

XI. Disponibilizar documentos para a gestão de contratos e orientar fiscais; 

XII. Auxiliar o acompanhamento da execução dos contratos junto a Fiscais/Gestores; 

XIII. Fazer a provisão mensal de recursos para pagamentos; 

XIV. Acompanhar vigências e valores de contratos; 

XV. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades na execução do contrato; 

XVI. Processar alterações contratuais (prorrogações, acréscimos, supressões, etc.); 

XVII. Efetuar a análise técnica da formação de preços dos contratos de serviço continuado, nas contratações e alterações de preço durante a 

vigência do contrato (repactuações e equilíbrio econômico-financeiro); 

XVIII. Fornecer informações gerais dos contratos no formato de relatórios e planilhas; 

XIX. Gerenciar os fiscais de contratos da Secretaria a que está vinculada; 

XX. Desenvolver outras atividades, no âmbito de sua competência. 
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Art. 13 Ficam acrescentadas na Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Educação as unidades 

administrativas �Gerência de Administração� e �Divisão - Licitações e Contratos�. 

 

Art. 14 À Gerência de Administração, diretamente subordinada às Diretorias do Ensino Fundamental e de Educação 

Infantil, compete: 

I. Gerenciar a equipe técnica relacionada a sua área de atuação, bem como todas as atividades por ela desenvolvidas; 

II. Examinar e emitir parecer nos processos e documentos que lhe forem encaminhados;  

III. Identificar necessidades, propor, planejar, implantar e administrar projetos relacionados a sua área de atuação;  

IV. Gerenciar todas as atividades administrativas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação; 

V. Assessorar o Secretário de Educação em assuntos de interesse específico e de caráter administrativo;  

VI. Assessorar tecnicamente, segundo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, sob a forma de estudos, pesquisas, levantamentos, 

avaliações, exposição de motivos, representação e atos normativos referente a manutenção das unidades;  

VII. Avaliar e verificar os resultados dos trabalhos concluídos por toda equipe;  

VIII. Supervisionar atividades de planejamento gerencial, como análises, estudos de organização, fluxo de trabalho, simplificação de sistemas e 

procedimentos para contabilidade e finanças;  

IX. Supervisionar a revisão de regras, regulamentos e procedimentos para atender às mudanças na lei e na política; 

X. Articular e divulgar as atividades realizadas para os demais setores da Secretaria Municipal de Educação;  

XI. Participar nas atividades cívicas e de cunho pedagógico promovidas pela Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares da Rede 

Municipal;  

XII. Identificar as necessidades de desenvolvimento e treinamento do pessoal; 

XIII. Assegurar que sejam mantidas boas relações e condições de trabalho; 

XIV. Manter registros e preparar relatórios; 

XV. Executar planos e políticas organizacionais; 

XVI. Desenvolver outras atividades, no âmbito de sua competência. 

 

Art. 15 À Divisão - Licitações e Contratos, diretamente subordinada à Gerência de Administração, compete: 

I. Elaborar e expedir ofícios, memorandos e correspondências; 

II. Receber e dar encaminhamento a processos administrativos, de autorização de despesas, licitatórios e outros expedientes, consultando o seu 

superior, no que couber; 

III. Acompanhar as mudanças normativas da legislação;  

IV. Assessorar o seu superior no planejamento das compras e na contratação de serviços através de processos licitatórios;  

V. Fornecer todos os subsídios/documentos necessários para a elaboração dos contratos, termos aditivos, convênios e termos de cooperação;  

VI. Fornecer subsídios para avaliação do acompanhamento das licitações e dos contratos, possibilitando a adoção de estratégias para a obtenção 

de melhores resultados;  

VII. Promover pesquisas junto às unidades técnicas, buscando adequar as necessidades das mesmas ao planejamento das licitações a serem 

realizadas;  

VIII. Fornecer apoio técnico às unidades técnicas, com vistas às aquisições de materiais/contratações de serviços e na condução e planejamento 

dos contratos; 

IX. Coordenar o levantamento de dados administrativos para confecção das estatísticas e indicadores de desempenho;  

X. Acompanhar o gerenciamento de projetos e planos de ação relacionados à atividade da unidade;  

XI. Disponibilizar documentos para a gestão de contratos e orientar fiscais; 

XII. Auxiliar o acompanhamento da execução dos contratos junto a Fiscais/Gestores; 

XIII. Fazer a provisão mensal de recursos para pagamentos; 

XIV. Acompanhar vigências e valores de contratos; 

XV. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades na execução do contrato; 

XVI. Processar alterações contratuais (prorrogações, acréscimos, supressões, etc.); 

XVII. Efetuar a análise técnica da formação de preços dos contratos de serviço continuado, nas contratações e alterações de preço durante a 

vigência do contrato (repactuações e equilíbrio econômico-financeiro); 

XVIII. Fornecer informações gerais dos contratos no formato de relatórios e planilhas; 

XXI. Gerenciar os fiscais de contratos da Secretaria a que está vinculada; 

XIX. Desenvolver outras atividades, no âmbito de sua competência. 

 

Art. 16 Fica acrescentada na Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Esporte a unidade administrativa 

�Divisão - Meu Campinho�. 

 

Art. 17 À Divisão - Meu Campinho, diretamente subordinada à Gerência de Desenvolvimento Esportivo e de Base, 

compete: 

I. Planejar, desenvolver e executar um cronograma/calendário anual de atividades e eventos a serem desenvolvidos pelo Projeto "Meu 

Campinho"; 

II. Estimular, apoiar e executar, através do Projeto "Meu Campinho", o esporte de rendimento, com a finalidade de integrar pessoas e 

comunidades e institucionalizar a imagem de qualidade;  
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III. Supervisionar a manutenção predial, identificando necessidades de reparos, definindo as prioridades, visando preservar as condições de 

funcionamento das instalações do Projeto "Meu Campinho"; 

IV. Fomentar a prática esportiva na comunidade em que o Projeto "Meu Campinho" está inserido, desenvolvendo ações e atividades em suas 

diversas dimensões;  

V. Instigar o treino e a cultura da prática esportiva para o exercício de uma vida saudável; 

VI. Organizar, acompanhar e executar eventos esportivos e recreativos; 

VII. Elaborar e organizar as atividades a serem desenvolvidas no Projeto �Meu Campinho�, tais como agenda para utilização da comunidade, 

atividades do contra turno escolar; 

VIII. Chefiar a equipe de servidores e/ou prestadores de serviços lotados no Projeto �Meu Campinho� no desempenho e aplicação das atividades; 

IX. Desenvolver outras atividades, no âmbito de sua competência. 

 

Art. 18 Ficam acrescentadas na Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito as 

unidades administrativas �Gerência do Centro de Monitoramento Municipal�, �Divisão � Técnica do Centro de Monitoramento Municipal�, �Divisão � 

Apoio Operacional� e �Divisão - Manutenção Semafórica�. 

 

Art. 19 À Gerência do Centro de Monitoramento Municipal, diretamente subordinada à Diretoria de Segurança Pública, 

compete: 

I. Gerenciar a equipe técnica e operacional relacionada a sua área de atuação, bem como atividades por ela desenvolvidas; 

II. Examinar e emitir parecer nos processos e documentos que lhe forem encaminhados; 

III. Identificar necessidades, propor, planejar, implantar e administrar projetos relacionados a sua área de atuação; 

IV. Realizar o planejamento, o projeto e a implantação de câmeras de segurança e sistemas de alarme monitorados nos prédios públicos 

municipais; 

V. Efetuar o planejamento e a execução de melhorias para os pontos de instalação de câmeras de segurança e sistemas de alarme monitorados 

e rondas preventivas nos prédios públicos Municipais; 

VI. Assessorar o Secretário Municipal e os Diretores da Secretária no âmbito da sua competência; 

VII. Realizar a organização e a análise de dados estatísticos de ocorrências registrados pelas câmeras de monitoramento e alarmes instalados nos 

prédios públicos Municipais; 

VIII. Cumprir e fazer atos, normas, ordens de serviços, instruções e portarias emanadas de seus superiores; 

IX. Dirigir, orientar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pela unidade administrativa que lhe é subordinada; 

X. Proferir despachos interlocutórios em processos de sua competência; 

XI. Realizar estudos e sugerir medidas, visando ao aprimoramento das atividades que lhes são afetas; 

XII. Fazer com que todos os procedimentos das rondas preventivas e de monitoramento sejam cumpridos corretamente; 

XIII. Dirigir, fiscalizar e orientar todos integrantes do Centro de Monitoramento Municipal. 

XIV. Desenvolver outras atividades, no âmbito de sua competência; 

 

Art. 20 À Divisão � Técnica do Centro de Monitoramento Municipal, diretamente subordinada à Gerência do Centro de 

Monitoramento Municipal, compete: 

I. Executar tarefas afetas do Centro de Monitoramento Municipal; 

II. Colaborar com a inspeção e instalações de câmeras de segurança e sistemas de alarme monitorados instalados nos prédios públicos 

Municipais; 

III. Dirigir, fiscalizar e orientar os operadores de monitoramento para execução de tarefas ligadas ao Centro de Monitoramento; 

IV. Verificar situações suspeitas e tomar as providências recomendadas; 

V. Zelar pelo cumprimento das normas técnicas e equipamentos do Centro de Monitoramento Municipal; 

VI. Atuar com gravação de imagens e relatórios de funcionamento dos sistemas de alarme dos prédios públicos municipais, organização do posto 

de trabalho, mantendo ordem no mesmo; 

VII. Inspecionar as repartições do Município que contam com sistema de alarme e câmeras de segurança monitoradas; 

VIII. Desenvolver outras atividades, no âmbito de sua competência. 

 

Art. 21 À Divisão � Apoio Operacional, diretamente subordinada à Gerência do Centro de Monitoramento Municipal, 

compete: 

I. Dirigir, fiscalizar e orientar os Agentes de Vigilância integrantes da segurança dos prédios públicos Municipais; 

II. Examinar e emitir parecer nos documentos que lhe forem encaminhados; 

III. Realizar a organização e a análise de dados estatísticos de ocorrências e alterações registradas pelos Agentes de Vigilância integrantes da 

segurança dos prédios públicos Municipais; 

IV. Efetuar rondas nos postos de serviço, para observar irregularidades e tomar medidas corretivas quando necessário; 

V. Zelar pelo cumprimento das normas de segurança dos prédios públicos Municipal; 

VI. Desenvolver outras atividades, no âmbito de sua competência. 

 

Art. 22 À Divisão - Manutenção Semafórica, diretamente subordinada à Gerência Técnica do Trânsito, compete: 

I. Instalar e executar a manutenção corretiva e preventiva nos semáforos instalados nas ruas e avenidas do Município; 
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II. Executar manutenção emergencial, atender chamados via ordem de serviço, realizar análise de risco, solicitar peças, zelando pelos 

equipamentos de sua responsabilidade; 

III. Acompanhar estudos técnicos para implantação e programação de novos semáforos; 

IV. Conhecer o dispositivo e as características técnicas para realizar diagnósticos e reparos; 

V. Vistoriar as sinaleiras periodicamente para garantir o funcionamento por mais tempo; 

VI. Desenvolver outras atividades, no âmbito de sua competência. 

 

Art. 23 Ficam acrescentadas na Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde as unidades administrativas 

�Superintendência Médica�, �Diretoria de Administração�, �Gerência da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - 24h�, �Gerência do Pronto 

Atendimento - 18h - Osvaldo Filla Júnior�, �Gerência do Pronto Atendimento - 18h - Luiz Beffa�, �Gerência do Pronto Atendimento - 18h - Antonio J. 

Marques�, �Gerência do Pronto Atendimento - 24h� e �Divisão - Licitações e Contratos�. 

 

Art. 24 À Superintendência Médica, diretamente subordinada ao Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, compete: 

I. Zelar pelo cumprimento das disposições legais �Protocolo de Atendimento Médico" dentro do Estabelecimento;  

II. Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica;  

III. Organizar a escala de plantonistas, zelando para que não haja lacunas durante as 24 e 18 horas de funcionamento dos Pronto Atendimento e 

UPA;  

IV. Solucionar a ausência de plantonistas; 

V. Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática visando ao melhor desempenho do corpo clínico e dos demais 

profissionais de saúde;  

VI. Supervisionar a efetiva realização do ato médico, da compatibilidade dos recursos disponíveis, da garantia das prerrogativas do profissional 

médico e da garantia de assistência disponíveis aos pacientes. 

 

Art. 25 À Diretoria de Administração, diretamente subordinada ao Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 

compete: 

VII. Desenvolver e fiscalizar as atividades pertinentes, delegadas pelo Secretário de Saúde;  

VIII. Coordenar, supervisionar e controlar o desenvolvimento das atividades e atribuições conferidas aos órgãos de hierarquia inferior à sua 

Diretoria;  

IX. Cumprir e fazer atos, normas, ordens de serviço, instruções e portarias emanadas de seus superiores;  

X. Proferir despachos interlocutórios em processo de sua atribuição e decisório em processos de sua alçada; 

XI. Reunir periodicamente os responsáveis pelas unidades subordinadas, a fim de discutir, assentar e adotar medidas que propiciem a eficiência 

e o bom funcionamento dos serviços;  

XII. Prestar assessoramento especializado nos assuntos que lhe forem submetidos, auxiliando o titular da pasta no exercício das atribuições que 

lhe são pertinentes; 

XIII. Examinar e emitir parecer nos processos e documentos que lhe forem encaminhados; 

XIV. Compilar resultados institucionais, através de relatórios administrativos das diversas gerências e unidades administrativas e recomendar ao 

titular da pasta, providências sempre que necessário;  

XV. Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de diversas áreas de apoio administrativo das unidades pertencentes à Secretaria 

Municipal de Saúde, fixando políticas de gestão dos recursos administrativos disponíveis, estruturação, racionalização e adequação dos 

serviços de apoio administrativo tendo em vista os objetivos da Política de Saúde do Município; 

XVI. Planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar, avaliar e executar as atividades inerentes à área de sua respectiva responsabilidade; com o 

foco em resultados, e de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; 

XVII. Fiscalizar relatórios administrativos e financeiros mensais, bimestrais e semestrais de prestação de contas da respectiva área de atuação;  

XVIII. Encaminhar os assuntos pertinentes de sua área de responsabilidade para análise da Secretaria Municipal de Saúde;  

XIX. Modernizar estruturas e procedimentos objetivando o contínuo aperfeiçoamento e eficiência na execução das atividades; 

XX. Executar os programas e atividades de manutenção e desenvolvimento de recursos humanos e tudo o mais inerente aos encargos legais e 

atribuições delegados pela Secretaria Municipal de Saúde; 

XXI. Articular e coordenar a integração do trabalho dos servidores públicos municipais de sua área; 

XXII. Coordenar e supervisionar programas e projetos institucionais, quando solicitado; 

XXIII. Acompanhar os lançamentos contábeis da despesa e receita da Secretaria Municipal de Saúde; 

XXIV. Acompanhar a escrituração de operações relativas a direitos e obrigações decorrentes de contratos, convênios e outros termos firmados;  

XXV. Acompanhar a escrituração das prestações de contas de adiantamentos, sob a responsabilidade de servidores, mediante parecer prévio do 

órgão competente; 

XXVI. Cumprir planos, metas e tarefas estabelecidos pelos superiores hierárquicos, dentro de sua área de atuação; 

XXVII. Participar da formulação e implantação das políticas de atenção especializada, em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde;  

XXVIII. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos projetos referentes à construção, ampliação e/ou reforma de serviços de saúde;  

XXIX. Identificar, propor e subsidiar o processo regulatório da assistência e a contratação de serviços de saúde; 

XXX. Participar do processo de trabalho de implantação da gestão de redes assistenciais e acompanhar seu desenvolvimento; 

XXXI. Dirigir, coordenar e controlar a execução setorial das atividades de orçamento e finanças, administração de material de almoxarifado, 

patrimônio, compras e serviços, contratos e convênios e comunicação administrativa; 

XXXII. Acompanhar as contratações dos fornecedores detentores dos preços registrados;  

XXXIII. Manter controle dos prazos de validade das atas de registro de preços; 
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XXXIV. Acompanhar e fiscalizar o vencimento ou esgotamento das atas, para que manifestem a necessidade de prorrogá-la ou não, quando for 

menor do que 12 (doze) meses, ou de realizar ata nova;  

XXXV. Desenvolver outras atividades, no âmbito de sua competência. 

 

Art. 26 À Diretoria de Saúde Bucal, diretamente subordinada ao Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, compete: 

I. Desenvolver e fiscalizar as atividades pertinentes, delegadas pelo Secretário de Saúde;  

II. Coordenar, supervisionar e controlar o desenvolvimento das atividades e atribuições conferidas aos órgãos de hierarquia inferior à sua 

Diretoria;  

III. Cumprir e fazer atos, normas, ordens de serviço, instruções e portarias emanadas de seus superiores;  

IV. Proferir despachos interlocutórios em processo de sua atribuição e decisório em processos de sua alçada; 

V. Reunir periodicamente os responsáveis pelas unidades subordinadas, a fim de discutir, assentar e adotar medidas que propiciem a eficiência 

e o bom funcionamento dos serviços;  

VI. Prestar assessoramento especializado nos assuntos que lhe forem submetidos, auxiliando o titular da pasta no exercício das atribuições que 

lhe são pertinentes; 

VII. Examinar e emitir parecer nos processos e documentos que lhe forem encaminhados; 

VIII. Participar do processo de planejamento, investimento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas no território de abrangência 

das unidades básicas de saúde onde tem implantadas Equipes de Saúde Bucal, Centro de Especialidades Odontológicas e Laboratórios 

Regionais de Prótese Dentária; 

IX. Promover e participar de eventos afins da área de saúde bucal; 

X. Identificar as necessidades e as expectativas da população em relação à saúde bucal; 

XI. Estimular e executar ações educativas/preventivas, curativas e de urgência; 

XII. Executar ações básicas de vigilância epidemiológica em sua área de abrangência; 

XIII. Desenvolver ações interssetoriais para a promoção da saúde bucal; 

XIV. Garantir a infraestrutura, o pessoal, os equipamentos e os materiais para a resolutividade das ações de saúde bucal; 

XV. Considerar o diagnóstico epidemiológico de saúde bucal para a definição das prioridades de intervenção no âmbito da atenção básica e dos 

demais níveis de complexidade do sistema; 

XVI. Proporcionar a capacitação permanente dos profissionais da Odontologia. 

 

Art. 27 Às Gerência da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, Gerência do Pronto Atendimento - 18h - Osvaldo 

Filla Júnior, Gerência do Pronto Atendimento - 18h - Luiz Beffa, Gerência do Pronto Atendimento - 18h - Antonio J. Marques, Gerência do Pronto 

Atendimento - 24h e Gerência do Pronto Atendimento Infantil - PAI 24h, diretamente subordinadas à Diretoria Geral, compete: 

I. Gerenciar a equipe técnica da Unidade de Pronto Atendimento, bem como todas as atividades por ela desenvolvidas;  

II. Examinar e emitir parecer nos processos e documentos que lhe forem encaminhados;  

III. Identificar necessidades, propor, planejar, implantar e administrar projetos relacionados às respectivas unidades;  

IV. Planejar, organizar e normatizar as atividades de média e alta complexidade e de recuperação da saúde;  

V. Controlar os serviços de atendimento ambulatorial e hospitalar à população nas respectivas unidades;  

VI. Supervisionar a elaboração dos manuais de rotina, protocolos clínicos das atividades de média e alta complexidade nas especialidades 

médicas e não médicas; 

VII. Coordenar os métodos complementares de diagnóstico e de tratamento, desenvolvidos pelas áreas de Imagem, Laboratório de Análises 

Clínicas e Anatomia Patológica e Citopatologia; 

VIII. Analisar e aprovar projetos de aquisição de insumos e equipamentos quanto às necessidades comuns da Unidade de Pronto Atendimento;  

IX. Organizar o serviço do quadro de pessoal de acordo com a especificidade da Secretaria Municipal de Saúde, elaborando e fazendo cumprir o 

Regimento do Serviço, Manual de Normas e Rotinas de procedimentos, que devem ser de conhecimento obrigatório de todos os 

profissionais; 

X. Manter o quadro funcional e sempre que necessário, atualizar a listagem completa dos profissionais por categoria, número de inscrição nos 

respectivos órgãos de classe, endereço completo e o número de seu CPF; 

XI. Elaborar escala de trabalho do quadro de pessoal, com os seguintes dados: nome completo do colaborador; categoria profissional e número 

de registro; setor ou função de atuação; carga horária do profissional; informação sobre os dias a serem trabalhados, como diarista ou 

plantão. A escala deverá conter data, assinatura do Gerente da Unidade de Pronto Atendimento e estar fixada em local visível; 

XII. Promover educação permanente por meio de capacitação, aperfeiçoamento e avaliação de desempenho periódica, com os devidos registros 

e listagem com assinatura dos participantes; 

XIII. Manter controle da situação dos profissionais de Saúde no que tange a legalidade dos mesmos; 

XIV. Responder pelo planejamento, orientação e gestão de pronto socorro, de acordo com as políticas, objetivos e diretrizes pré-estabelecidos;  

XV. Acompanhar desempenho e administrar conflitos, assegurando o cumprimento de metas; 

XVI. Desenvolver outras atividades, no âmbito de sua competência. 

 

Art. 28 À Divisão - Licitações e Contratos, diretamente subordinada à Gerência Administrativa e Financeira, compete: 

I. Elaborar e expedir ofícios, memorandos e correspondências; 

II. Receber e dar encaminhamento a processos administrativos, de autorização de despesas, licitatórios e outros expedientes, consultando o seu 

superior, no que couber; 

III. Acompanhar as mudanças normativas da legislação;  
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IV. Assessorar o seu superior no planejamento das compras e na contratação de serviços através de processos licitatórios;  

V. Fornecer todos os subsídios/documentos necessários para a elaboração dos contratos, termos aditivos, convênios e termos de cooperação;  

VI. Fornecer subsídios para avaliação do acompanhamento das licitações e dos contratos, possibilitando a adoção de estratégias para a obtenção 

de melhores resultados;  

VII. Promover pesquisas junto às unidades técnicas, buscando adequar as necessidades das mesmas ao planejamento das licitações a serem 

realizadas;  

VIII. Fornecer apoio técnico às unidades técnicas, com vistas às aquisições de materiais/contratações de serviços e na condução e planejamento 

dos contratos; 

IX. Coordenar o levantamento de dados administrativos para confecção das estatísticas e indicadores de desempenho;  

X. Acompanhar o gerenciamento de projetos e planos de ação relacionados à atividade da unidade;  

XI. Disponibilizar documentos para a gestão de contratos e orientar fiscais; 

XII. Auxiliar o acompanhamento da execução dos contratos junto a Fiscais/Gestores; 

XIII. Fazer a provisão mensal de recursos para pagamentos; 

XIV. Acompanhar vigências e valores de contratos; 

XV. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades na execução do contrato; 

XVI. Processar alterações contratuais (prorrogações, acréscimos, supressões, etc.); 

XVII. Efetuar a análise técnica da formação de preços dos contratos de serviço continuado, nas contratações e alterações de preço durante a 

vigência do contrato (repactuações e equilíbrio econômico-financeiro); 

XVIII. Fornecer informações gerais dos contratos no formato de relatórios e planilhas; 

XIX. Desenvolver outras atividades, no âmbito de sua competência.     

 

Art. 29 Os artigos 164 e 165, da Lei Municipal nº 4.452, de 25 de janeiro de 2016, passam a vigorar respectivamente 

com as seguintes redações: 

 

Art. 164 À Seção - CEMEAR, diretamente subordinada à Gerência de Administração, compete: 

(...) 

Art. 165 À Seção - Transporte Escolar, diretamente subordinada à Gerência de Administração, compete: 

(...) 

 

Art. 30 O Art. 254, da Lei Municipal nº 4.452, de 25 de janeiro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 254 À Gerência Administrativa e Financeira, diretamente subordinada à Diretoria de Administração, compete:  

(...) 

Art. 31 O Art. 285, da Lei Municipal nº 4.452, de 25 de janeiro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 285 À Gerência Odontológica, diretamente subordinada à Diretoria de Saúde Bucal, compete:  

(...) 

 

Art. 32 As representações gráficas da estrutura organizacional da Unidade de Controle Interno, Procuradoria Jurídica e 

das Secretarias Municipais de Administração; Finanças; Obras, Desenvolvimento Urbano e Transportes; Educação; Esporte; Segurança Pública e Trânsito; 

Saúde, que integram os Anexos I-B, I - C, I-E, I-F, I-G, I-H, I-I, I-J, I-K da Lei Municipal nº 4.452/16, passam a vigorar conforme Anexos I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, 

I-F, I-G, I-H e I - I respectivamente, da presente Lei.  

 

Art. 33 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os Anexos 

I-B, I - C, I-E, I-F, I-G, I-H, I-I, I-J, I-K, da Lei Municipal nº 4.452, de 25 de janeiro de 2016.  

                           

  Arapongas, 16 de maio de 2019. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI 
Secretário Municipal de Administração 
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Unidade de Controle 

Interno

Gerência de 

Auditoria

Seção � Auditoria 

de Atos de 

Pessoal e de 

Gestão

Diretoria 

Administrativa do 

Controle Interno

Gerência de 

Acompanhamento 

e Orientação de 

Gestão

Seção - Análise e Orient. 

de Lic, Contratos, Orç., 

Financeiro e Patrimonial

Lei nº 4.770/19

 Anexo I - A

Divisão � Auditoria 

em Contratos e 

Processos
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Procuradoria Jurídica

Gerência 

Administrativa

Divisão � 

Processos 

Judiciais e 

Administrativos (2)

Seção � Execução 

Fiscal

Seção � Recepção 

e Controle 

Funcional e de 

Assuntos Adm.

SMPDC

Gerência de 

Assuntos Jurídicos
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 Anexo I - B



Secretaria Municipal de 

Administração

Assessoria Técnica 

Executiva (6)

Gerência de Inf. 

Cadastrais e 

Movimentação de 

Pessoal

Gerência de Gestão 

de Pessoal

Divisão -  Avaliação 

de Desempenho

Divisão - Folha 

de Pagamento

Seção - Controle 

de Documentação

Seção - Protocolo 

e Expediente

Seção � Registro e 

Controle dos Bens 

Patrimoniais

Diretoria de 

Administração

Diretoria de 

Recursos 

Humanos

Gerência de 

Manutenção e 

Serviços Gerais

Gerência de 

Processos de 

Negócios e Gestão 

Seção - 

Processos de 

Negócios

Seção - Gestão 

Organizacional

Diretoria de 

Tecnologia da 

Informação

Gerência de 

Desenvolvimento e 

Infraestrutura de 

Dados

Gerência de 

Infraestrutura de 

Redes e Comunicação 

de Dados

Gerência de Suporte 

Técnico

Divisão - 

Desenvolvimento

Seção - 

Infraestrutura de 

Dados

Divisão - 

Infraestrutura 

Física

Seção - 

Infraestrutura 

Lógica

Assessoria 

Técnica (1)

Assessoria 

Técnica (2)

Seção - 

Segurança da 

Informação

Seção - 

Sistemas e 

Aplicativos

Seção - 

Hardware

Seção -  Internet

Gerência de 

Assistência 

Previdenciária

Seção - Saúde e 

Segurança do 

Servidor

Divisão - 

Concessão de 

Benefícios

Seção - Capacitação 

e Formação 

Continuada

Seção - Central 

Telefônica

Gerência de 

Desenvolvimento na 

Carreira

Divisão - 

Patrimônio

Seção - 

Manutenção e 

Abastecimento

Seção -

Administrativa e de 

Controle da Frota

Gerência da Frota 

Municipal

Gerência de 

Licitação e 

Contratos

Seção - Cadastro 

de Fornecedor

Seção - Editais

Seção - Gestão 

de Contratos 

Administrativos

Seção - Atos de 

Pessoal

Seção � Psicossocial 

Organizacional

Seção - Recepção e 

Protocolo

Seção � Arquivo 

Geral

Seção - 

Administrativa

Gerência de 

Compras

Divisão - 

Orçamentos

Seção � Material 

de Construção

Seção � 

Equipamentos e 

Peças de 

Reposição

Seção � Material 

de Expediente e 

Tecnologia da 

Informação

Seção � 

Armazenagem e 

Distribuição

Divisão � Centro 

de Distribuição-

CD

Seção � Arquivo 

Central 

Lei nº 4.770/19

 Anexo I - C

Divisão � eSocial

Divisão - 

Licitações e 

Contratos 
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Secretaria Municipal de 

Finanças

Diretoria de 

Planejamento, 

Orçamento e 

Convênios

Diretoria de 

Finanças

Diretoria de 

Tributação e 

Fiscalização

Gerência 

Orçamentária
Gerência de 

Convênios

Gerência de 

Contabilidade

Gerência de 

Fiscalização 

Fazendária

Gerência de 

Tributação

Assessoria Técnica 

Executiva (3)

Diretoria do 

Tesouro Municipal

Gerência 

Administrativa e 

de Fluxo de Caixa

Seção - Gestão 

de Convênios

Divisão - Orçamento 

Público e Prestação 

de Contas
Divisão � Cadastro 

Imobiliário

Divisão � 

Arrecadação e 

Cobrança

Divisão � IPTU e 

ITBI

Setor - Avaliação, 

Inclusão e Alteração 

Cadastral

Setor � Planta de 

Valores

Divisão � Taxas e 

Cadastro 

Mobiliário

Seção � Fluxo de 

Caixa

Seção - 

Conciliação e 

Arrecadação

Seção � 

Administrativa

Seção � Registros 

e Lançamentos 

Contábeis

Seção � 

Empenhos e 

Liquidações

Seção � 

Conferência e 

Arquivo

Seção � Sistema de 

Informações 

Municipais - SIMAM

Seção � Baixa e 

Certidões

Divisão � 

Fiscalização 

Fazendária

Lei nº 4.770/19

 Anexo I - D

Assessoria Técnica 

(1)
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Secretaria Municipal de 

Obras, Transportes e 

Desenvolvimento 

Urbano

CMPD

Seção � Terminal 

Rodoviário

Diretoria de Obras 

e Transportes

Gerência de 

Transporte 

Rodoviário e Aéreo

Assessoria 

Técnica (2)

Seção � Aeroporto 

Municipal

Seção  � Galerias 

e Paisagismo

Gerência de Obras 

Viárias

Seção  � 

Manutenção de 

Vias

Seção - Edificação

Gerência de Obras 

Públicas e 

Orçamento

Setor  � 

Construção e 

Conservação de 

Próprios

Seção - 

Fiscalização de 

Obras e Posturas 

Urbanas

Diretoria de 

Desenvolvimento 

Urbano

Gerência de 

Desenvolvimento 

Urbano

Assessoria 

Técnica (1)

Seção - Topografia 

e Desenho

Gerência de 

Habitação

Seção -

Licenciamento de 

Obras, Habite-se e 

Certidões

Gerência de 

Aprovação de 

Projetos

Seção - Projetos, 

Acomp. de Obras e 

Parcerias

Seção - Projetos

Gerência de 

Planejamento 

Urbano

Seção - Avaliação 

e Cadastro de 

Projetos e Obras

Gerência de 

Geoprocessamento

Lei nº 4.770/19

 Anexo I - E

Divisão - Licitações 

e Contratos
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Secretaria Municipal de 

Educação

Diretoria do Ensino 

Fundamental
Diretoria de 

Educação Infantil

Gerência de 

Educação Infantil
Gerência TécnicaGerência da 

Merenda Escolar

Seção � 

Transporte Escolar

Seção -  CEMEAR

Gerência de 

Ensino

Seção - Projetos

Seção -  Educação 

Física

Seção � Escola e 

Família no Desafio 

Educacional

Seção � 

Documentação 

Escolar

Seção - Educação 

de Jovens e 

Adultos - EJA

Seção � 

Recebimento e 

Distribuição

Seção � Plano de 

Ações Articuladas -

PAR

Assessoria 

Técnica (2)

Divisão - 

Coordenação 

Técnica

Conselho Mun. de 

Educação

Lei nº 4.770/19

 Anexo I - F

Seção - 

Pedagógica � 1ª 

ciclo

Seção - 

Pedagógica � 2ª 

ciclo

Seção � 

Assessoria a 

Gestão e 

Programas

Seção - 

Pedagógica

Seção - 

Administrativa

Gerência de 

Administração

Divisão - Licitações 

e Contratos
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Secretaria Municipal de 

Esporte

Diretoria de 

Esporte

Gerência de 

Desenvolvimento 

Esportivo e de 

Base

Gerência de 

Treinamento e 

Promoção Esportiva 

e Recreativa

Divisão -  Centros 

Esportivos

Seção - 

Competições

Seção -  Avaliação 

Física e 

Nutricional

Seção -

Cerimoniais

Seção - Esporte 

de Rendimento

Gerência de Eventos 

e Atividade Física

Seção - Atividade 

Física

Seção - Eventos

Setor - Serviços 

Gerais

Setor - 

Almoxarifado

Setor - 

Administrativo

Setor - Segurança

Assessoria 

Técnica (1)

Conselho Mun. de 

Esporte e Lazer-

COMEL

Lei nº 4.770/19

 Anexo I - G

Setor � 

Atendimento e 

Recepção

Divisão -  Meu 

Campinho (5)
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Secretaria Municipal de 

Segurança Pública e 

Trânsito

Diretoria de 

Segurança Pública

Gerência 

Administrativa de 

Segurança Pública

Diretoria de 

Trânsito

Gerência 

Administrativa do 

Trânsito

Ouvidoria

COMAD

COMUTS

GGI-M

JARI

Gerência de 

Planejamento

Divisão � Controle 

Funcional e 

Administrativo

Seção - 

Almoxarifado

Setor � Material de 

Consumo e 

Limpeza

Setor � Reserva 

de Armas e 

Munição

Seção � Apoio 

Administrativo

Seção � Apoio 

Técnico

Gerência Executiva

Divisão � Apoio 

Administrativo

Seção � Apoio 

Documental

Setor � 

Atendimento ao 

Público

Setor � Arquivo

Setor � 

Atendimento e 

Protocolo

Setor � Cadastro 

de Notificações

Setor � Relatoria 

da Defesa de 

Autuação

Divisão � 

Fiscalização e 

Educação no 

Trânsito

Setor � 

Fiscalização no 

Trânsito

Setor � Educação 

no Trânsito

Gerência Técnica 

do Trânsito

Divisão � Apoio 

Técnico do 

Trânsito

Setor - Laboratório 

de Placas

Setor - Sinalização 

Vertical

Setor - Sinalização 

Horizontal

Setor - Sinalização 

Semafórica

Setor � 

Almoxarifado de 

Sinalização do 

Trânsito

Lei nº 4.770/19

 Anexo I - H

Gerência do 

Centro de 

Monitoramento 

Municipal

Divisão � Técnica 

do Centro de 

Monitoramento 

Municipal

Divisão � Apoio 

Operacional

Divisão � 

Semafórica (2)
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Diretoria Geral

Secretaria Municipal de 

Saúde

Conselho Municipal 

de Saúde

Auditoria 

Médica

Gerência de 

Vigilância Sanitária 

e Ambiental

Gerência do 

Programa de 

Saúde da Família

Seção � Centro 

Integrado de 

Saúde da Mulher - 

CISAM

Divisão � 

Contabilidade e 

Faturamento

Divisão - 

Administrativa

Divisão - 

Manutenção

Gerência de 

Especialidades 

Médicas

Seção � Centro de 

Especialidade 

Odontológica - 

CEO

Setor -Atendimento

Divisão  - 

Laboratório em 

Saúde Pública

Divisão - 

Assistência em 

Vigilância 

Epidemiológica 

Seção -Controle de 

Endemias

Seção � Centro de 

Testagem e 

Aconselhamento - 

CTA

Seção � 

Laboratório em 

Entomologia

Divisão � Unidade 

Básica de Saúde - 

UBS
Divisão- Unidade 

de Pronto 

Atendimento � 

UPA � 24horas

Seção - Unidade 

de Atendimento 

Móvel de Urgência 

- SAMU 

Setor - Laboratório 

Clínico

Gerência de 

Assistência à 

Saúde da Mulher

Gerência 

Odontológica

Gerência de 

Vigilância 

Epidemiológica

Ouvidoria

Divisão - 

Administração de 

Contratos e 

Convênios

Setor -Almoxarifado

Seção -

Atendimento

Seção -

Agendamento
Seção - Regulação

Seção -

Enfermagem

Seção -

Atendimento

Seção -

Almoxarifado

Divisão -

Assistência 

Farmacêutica

Divisão - Núcleo de 

Apoio ao Programa 

Saúde  da Família - 

NASF

Divisão � Central 

de Ambulância

Seção- Centro de 

Atenção 

Psicossocial � 

CAPS AD II
Seção -Imunização

Divisão  � 

Internamento 

Domiciliar

Seção -Serviço em 

Saúde

Seção � Gêneros 

Alimentícios

Assessoria 

Técnica (4)

Seção - Centro de 

Atenção 

Psicossocial � 

CAPS II

Gerência de Saúde 

Mental

Gerência 

Administrativa e 

Financeira

Assessoria Técnica 

Executiva (1)

Seção - 

Almoxarifado

Seção � Saúde e 

Segurança do 

Trabalhador

Lei nº 4.770/19

 Anexo I - I

Superintendência 

Médica

Diretoria de 

Administração

Gerência da Unidade 

de Pronto 

Atendimento � UPA 

24h

Gerência do Pronto 

Atendimento � 18h 

(3)

Gerência do Pronto 

Atendimento � 24h

Divisão - Licitações 

e Contratos

Gerência do Pronto 

Atendimento 

Infantil � PAI 24h

Diretoria de Saúde 

Bucal
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DECRETO Nº 315/19, DE 16 DE MAIO DE 2019 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 
orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 2019. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições 
legais, 

 D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2019, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.721, de 03 de dezembro de 2018, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).  

04.00 � SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Administração 

041220003.2.011/33.3.90.40.00 � Serviços de tecnologia da informação e comunicação � pessoa jurídica ................ R$ 175.000,00 
 Fonte de recurso 000 
 11.00 � SECRETARIA MUN.DA CULTURA, LAZER, EVENTOS E TURISMO 
 11.01 � Manutenção Serv. Secr. Mun. Cultura, Lazer, Eventos e Turismo 
133920003.2.064/33.3.90.30.00 � Material de Consumo..................................... ......................................................... R$   20.000,00 
 Fonte de recurso 000 

12.00 � SECRETARIA MUNIC. AGRIC., SERV. PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 
12.01 � Manutenção dos Serviços da Secr. Mun. Agric., Serv. Públ. Meio Ambiente  

154520003.2.067/33.3.90.30.00 � Material de Consumo ................................... .............................. ............................ R$   50.000,00 
 Fonte de Recurso 511 
  

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma 
do disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial da dotação orçamentária, a saber: 
  

04.00 � SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Administração 

041220003.2.011/33.3.90.39.00 � Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica ......................................................... R$ 175.000,00 
 Fonte de recurso 000 
 11.00 � SECRETARIA MUN.DA CULTURA, LAZER, EVENTOS E TURISMO 
 11.01 � Manutenção Serv. Secr. Mun. Cultura, Lazer, Eventos e Turismo 
133920003.2.064/33.3.90.32.00 � Material, bem ou serviço para distribuição gratuita..................................... ............. R$   20.000,00 
 Fonte de recurso 000 

12.00 � SECRETARIA MUNIC. AGRIC., SERV. PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 
12.01 � Manutenção dos Serviços da Secr. Mun. Agric., Serv. Públ. Meio Ambiente  

154520003.2.067/33.3.90.39.00 � Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica ........................... ..............................R$   50.000,00 
 Fonte de Recurso 511 
  

Art. 3º - Considerando disposto nas Leis nº.  4.722, de 04/12/2018 e 4.692, de 26/06/2018 e ao fato de que a 
abertura do crédito adicional suplementar a que se refere o art.1º deste decreto tem como fonte de recurso a anulação parcial das 
dotações da mesma atividade orçamentária, os ajustes efetuados não alteram os objetivos e as metas estabelecidos no Anexo IV 
da Lei nº. 4.722, de 04/12/2018 do Plano Plurianual 2018 a 2021 e no Anexo V da Lei 4.692, de 26/06/2018 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2019. 

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Arapongas, 16 de maio de 2019. 

    LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 017/2019 � Processo Adm. N º 026/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL � SEMAS. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

CAROL COMERCIAL � EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.867.300/0001-26, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
384/2019. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

38 3.036 Quilograma 

Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada. O produto deve ser manipulado 
em condições higiênicas, abatidos sob inspeção sanitária, devendo ser resfriado 
e transportado à temperatura de 6 a 10ºc. 
A carne de frango deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, 
resistente, em pacotes de 1 kg. Contendo o tipo do corte da carne, peso, 
validade e número de registro (sif ou sip ou certificação municipal de 
arapongas). 

Guibon 6,28 19.066,08 

62 1.070 Unidade 

Biscoito de polvilho salgado 1ª qualidade: pacote de 200g. Produto a base de 
polvilho, gordura vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha integral de 
soja. 
Formato tipo argola pequena. Não conter glúten. Serão rejeitados biscoitos, 
queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar 
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. O produto e suas condições 
deverão estar de acordo com a nta 48 (normas técnicas para biscoito e bolachas 
- decreto 12.486 de 20/10/78) o produto deve estar acondicionado em 
embalagem primaria plástica, atóxica, resistente, lacrada e embalagem 
secundaria de caixas de papelão reforçado. 

Killman 4,65 4.975,50 

68 275 Pacote Canela em pó, pct de 05 gr, contendo informação nutricional na embalagem. Catemar 0,71 195,25 

69 265 Pacote Canela em rama, pct 10 gr, contendo informação nutricional na embalagem. Catemar 0,71 188,15 

74 17 Caixa 
Chocomole preta - caixa com 50 unidades, que deverá constar o nome e marca 
do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de 
informações nutricionais. 

Nutribonn 15,56 264,52 

78 275 Pacote Cravo, pct 07 gr. Contendo informação nutricional na embalagem. Catemar 1,19 327,25 

82 660 Unidade 

Ervilha em conserva - embalagem tetra pak, peso líquido de 280g e peso 
drenado: 200g. 1ª qualidade. 
Ervilha em grãos inteiros selecionados. O produto deve apresentar: cor 
apropriada ao produto; sabor e odor próprios dos ingredientes, devendo o 
produto estar isento de sabores e odores estranhos; textura apropriada; 
uniformidade de tamanho e formato; ausência de defeitos tais como cascas, 
sementes, unidades manchadas ou descoloridas, resíduos de vegetais e outros; 
ph adequado à composição e natureza do produto. O produto e suas condições 
devem estar de acordo com a nta - 31 (normas técnicas para hortaliças em 
conserva - decreto 12.486 de 20/10/78). 

Quero 2,05 1.353,00 

94 88 Pacote 

Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor uva - embalagem de 01 kg. Com 
corante natural. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, 
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Apti 9,28 816,64 

109 17 Caixa 
Paçoca caseira - pacote com 50 unidades, contendo informação nutricional, 
data de fabricação e validade e número do lote. 

Docingá 8,50 144,50 

110 17 Caixa 
Pé de moleque - pacote com 50 unidades, contendo informação nutricional, 
data de fabricação e validade e número do lote. 

Docingá 8,50 144,50 

127 48 Unidade 

Creme vegetal com sal 
Pote plástico, peso líquido de 500g, feito com óleos vegetais de girassol e 
linhaça, rico em ácidos gordos (ômega 3 e 6), enriquecidas com vitaminas a, d 
e e. Ingredientes: água, óleo vegetal, vitaminas e, a e d, emulsificantes mono e 
diglicerídeos de ácidos graxos e polirricinoleato poliglicerol, conservadores 
benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizante 
(aroma idêntico ao natural de manteiga), sequestrante edta cálcio dissódico, 
antioxidantes tbhq e bht e corantes urucum e cúrcuma. Não contêm glúten.  
Deve conter data de fabricação, prazo de validade e número do lote. Prazo 
mínimo de validade de 11 meses a partir da data de entrega. 

Becel 7,09 340,32 

TOTAL GERAL R$ 27.815,71 

CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 385/2019.
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Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 470 Quilograma 

Abacate de primeira qualidade, deverá estar com a casca lisa, verde, 
apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, 
isento de sujidades, parasitas e larvas. 

Ceasa 3,00 1.410,00 

02 1.030 Unidade 

Abacaxi produto são, limpo e de boa qualidade, sem defeitos, 
suficientemente desenvolvido, com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidos 
rachaduras, perfurações e cortes. Deve apresentar grau de maturação que 
permita suportar a manipulação e transporte, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. 

Ceasa 3,00 3.090,00 

03 260 Quilograma 
Abobora menina - casca lisa, firme, coloração uniforme verde clara 
Tamanho médio a grande, livre de danos mecânicos, fisiológicos, de 
pragas e doenças. Ausência de podridão. 

Ceasa 1,50 390,00 

06 1.320 Unidade 

Alface crespa com folhas grandes e crespas, textura macia, mas 
consistente, sem formação de cabeça, coloração verde, ausência de 
danos físicos, insetos e lesões provocadas por doenças; transportadas  
em sacos plásticos transparentes de primeiro uso 

Ceasa 1,44 1.900,80 

07 403 Quilograma 
Alho bulbo in natura, nacional,de primeira qualidade, compacto e firme, 
sem lesões de origem, livre de resíduos, tamanho e cor uniforme, bem 
desenvolvido, isento de sujidade e parasitas. 

Ceasa 7,90 3.183,70 

12 440 Unidade 

Brócolis tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração uniformes, 
consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo de 7 
(sete) dias antes do vencimento. Folhas firmes sem áreas amareladas, 
sem sujidades. 

Ceasa 3,79 1.667,60 

13 815 Quilograma 

Cebola seca - grupo 1, subgrupo amarela, tipo extra. 
Não podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima 
dos limites de tolerâncias admitidas pela legislação vigente; mau estado 
de conservação; odor e sabor estranhos ao produto. 

Ceasa 1,69 1.377,35 

14 775 Quilograma 

Cenoura - coloração uniforme, sem sujidade, grupo: nantes, categoria i, 
classe: 14 
Não podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima 
dos limites de tolerâncias admitidas pela legislação vigente; mau estado 
de conservação; odor e sabor estranhos ao produto. 

Ceasa 1,34 1.038,50 

15 570 Maço 

Cheiro verde ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem 
traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniforme e 
típicos da variedade. Maço de 200 g - 150 g de cebolinha e 50 g de 
salsinha. 

Ceasa 1,00 570,00 

17 440 Unidade 

Couve flor selecionada, fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, 
coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado 
de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e a aparência, deve estar isenta de sujidades, parasitas, 
rachaduras, cortes e perfurações. 

Ceasa 4,40 1.936,00 

18 780 Unidade 

Couve-manteiga - folhas integras, ausência de folhas murchas e 
podridão 
Transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. Mínimo 
de 400 gramas. 

Ceasa 1,73 1.349,40 

20 2.910 Quilograma 
Laranja pera, inteiras, frescas, não apresentar  problemas com coloração 
não  características, estar machucada, perfurada, muito madura e nem 
muito verde. 

Ceasa 1,21 3.521,10 

21 595 Quilograma 
Limão taiti não apresentar alteração de coloração não característica, 
estar machucado, perfurado e muito maduro. 

Ceasa 1,99 1.184,05 

22 2.755 Quilograma 
Maçã gala - tipo extra 
Coloração avermelhada sobre fundo amarelo, não apresentar podridão, 
sinal de congelamento e desidratação. 

Ceasa 2,65 7.300,75 

23 920 Quilograma 

Mamão grupo: solo , comprido. Subgrupo 3 e categoria extra. Não 
apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de 
tolerância admitidas pela legislação vigente; mau  estado de 
conservação; odor e sabor estranhos ao produto. Apresentar grau de 
maturação que permita suportar a manipulação e o transporte. 

Ceasa 2,05 1.886,00 

25 560 Quilograma 
Manga palmer - textura firme, mas amadurecido. Ausência de danos 
mecânicos, murcha, podridão, manchas e presença de doenças. 

Ceasa 2,60 1.456,00 

46 850 Quilograma 

Mussarela fatiada, resfriada. Embalagem: plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente, à vácuo contendo 500g. Peso unitário (fatia): 15 
a 20g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data 
de fabricação e prazo de validade. 

Volpato 19,76 16.796,00 

49 1.220 Quilograma 

Pernil suíno em cubos - resfriado sem osso e sem couro, abatidos sob 
inspeção sanitária, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. 
A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo 
conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, transparente contendo de 1 kg, contendo o tipo do 
corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou 
certificação municipal de arapongas). 

Rainha da Paz 
SIF 2914 

8,45 10.309,00 

51 770 Quilograma 

Presunto cozido sem capa de gordura fatiado - resfriado, contendo pernil 
suíno magro, sal, glicose, estabilizantes, antioxidantes e conservadores. 
Peso unitário (uma fatia) = 15 a 20 g. Embalagem: o produto deverá ser 
embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, 
transparente contendo 500g. . Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. 

Nobre SIF 828 14,50 11.165,00 
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Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

01 470 Quilograma 

Abacate de primeira qualidade, deverá estar com a casca lisa, verde, 
apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, 
isento de sujidades, parasitas e larvas. 

Ceasa 3,00 1.410,00 

02 1.030 Unidade 

Abacaxi produto são, limpo e de boa qualidade, sem defeitos, 
suficientemente desenvolvido, com aspecto, aroma e sabor típicos da 
variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidos 
rachaduras, perfurações e cortes. Deve apresentar grau de maturação que 
permita suportar a manipulação e transporte, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas. 

Ceasa 3,00 3.090,00 

03 260 Quilograma 
Abobora menina - casca lisa, firme, coloração uniforme verde clara 
Tamanho médio a grande, livre de danos mecânicos, fisiológicos, de 
pragas e doenças. Ausência de podridão. 

Ceasa 1,50 390,00 

06 1.320 Unidade 

Alface crespa com folhas grandes e crespas, textura macia, mas 
consistente, sem formação de cabeça, coloração verde, ausência de 
danos físicos, insetos e lesões provocadas por doenças; transportadas  
em sacos plásticos transparentes de primeiro uso 

Ceasa 1,44 1.900,80 

07 403 Quilograma 
Alho bulbo in natura, nacional,de primeira qualidade, compacto e firme, 
sem lesões de origem, livre de resíduos, tamanho e cor uniforme, bem 
desenvolvido, isento de sujidade e parasitas. 

Ceasa 7,90 3.183,70 

12 440 Unidade 

Brócolis tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração uniformes, 
consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo de 7 
(sete) dias antes do vencimento. Folhas firmes sem áreas amareladas, 
sem sujidades. 

Ceasa 3,79 1.667,60 

13 815 Quilograma 

Cebola seca - grupo 1, subgrupo amarela, tipo extra. 
Não podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima 
dos limites de tolerâncias admitidas pela legislação vigente; mau estado 
de conservação; odor e sabor estranhos ao produto. 

Ceasa 1,69 1.377,35 

14 775 Quilograma 

Cenoura - coloração uniforme, sem sujidade, grupo: nantes, categoria i, 
classe: 14 
Não podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima 
dos limites de tolerâncias admitidas pela legislação vigente; mau estado 
de conservação; odor e sabor estranhos ao produto. 

Ceasa 1,34 1.038,50 

15 570 Maço 

Cheiro verde ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem 
traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniforme e 
típicos da variedade. Maço de 200 g - 150 g de cebolinha e 50 g de 
salsinha. 

Ceasa 1,00 570,00 

17 440 Unidade 

Couve flor selecionada, fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, 
coloração uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado 
de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e a aparência, deve estar isenta de sujidades, parasitas, 
rachaduras, cortes e perfurações. 

Ceasa 4,40 1.936,00 

18 780 Unidade 

Couve-manteiga - folhas integras, ausência de folhas murchas e 
podridão 
Transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. Mínimo 
de 400 gramas. 

Ceasa 1,73 1.349,40 

20 2.910 Quilograma 
Laranja pera, inteiras, frescas, não apresentar  problemas com coloração 
não  características, estar machucada, perfurada, muito madura e nem 
muito verde. 

Ceasa 1,21 3.521,10 

21 595 Quilograma 
Limão taiti não apresentar alteração de coloração não característica, 
estar machucado, perfurado e muito maduro. 

Ceasa 1,99 1.184,05 

22 2.755 Quilograma 
Maçã gala - tipo extra 
Coloração avermelhada sobre fundo amarelo, não apresentar podridão, 
sinal de congelamento e desidratação. 

Ceasa 2,65 7.300,75 

23 920 Quilograma 

Mamão grupo: solo , comprido. Subgrupo 3 e categoria extra. Não 
apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de 
tolerância admitidas pela legislação vigente; mau  estado de 
conservação; odor e sabor estranhos ao produto. Apresentar grau de 
maturação que permita suportar a manipulação e o transporte. 

Ceasa 2,05 1.886,00 

25 560 Quilograma 
Manga palmer - textura firme, mas amadurecido. Ausência de danos 
mecânicos, murcha, podridão, manchas e presença de doenças. 

Ceasa 2,60 1.456,00 

46 850 Quilograma 

Mussarela fatiada, resfriada. Embalagem: plástica flexível, atóxica, 
resistente, transparente, à vácuo contendo 500g. Peso unitário (fatia): 15 
a 20g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data 
de fabricação e prazo de validade. 

Volpato 19,76 16.796,00 

49 1.220 Quilograma 

Pernil suíno em cubos - resfriado sem osso e sem couro, abatidos sob 
inspeção sanitária, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. 
A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo 
conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, 
atóxica, resistente, transparente contendo de 1 kg, contendo o tipo do 
corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou 
certificação municipal de arapongas). 

Rainha da Paz 
SIF 2914 

8,45 10.309,00 

51 770 Quilograma 

Presunto cozido sem capa de gordura fatiado - resfriado, contendo pernil 
suíno magro, sal, glicose, estabilizantes, antioxidantes e conservadores. 
Peso unitário (uma fatia) = 15 a 20 g. Embalagem: o produto deverá ser 
embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, 
transparente contendo 500g. . Na embalagem deverá constar o nome e 
marca do produto, data de fabricação e prazo de validade. 

Nobre SIF 828 14,50 11.165,00 
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119 1.345 Quilograma 
Sal moído e iodado embalagem de 01 kg . Na embalagem deverá constar 
o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Garça 0,76 1.022,20 

120 780 Unidade 

Sardinha em óleo comestível e sal, contendo ômega 3 e zero% de 
gordura trans. Na embalagem deverá conter a informação nutricional, 
data de fabricação e validade e número do lote. Peso líquido de 125 g e 
peso drenado de 83 g. 

Palmeira 2,20 1.716,00 

TOTAL GERAL R$ 125.296,22 

R & M ALIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.421.808/0001-24, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
386/2019.

Item Qtd. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

08 2.760 Quilograma 
Banana nanica , não apresentar problemas com coloração não 
característica, estar machucada, perfurada, muito madura e nem muito 
verde. 

Ceasa  1,20 3.312,00 

10 1.110 Quilograma 
Batata inglesa lisa - tamanho  médio a grande 
Isenta de partes pútridas; consistência firme; sem indício de germinação; 
sem sujidade e isenta de coloração esverdeada 

Ceasa 1,35 1.498,50 

16 260 Quilograma 

Chuchu -  deve estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, 
limpo, de coloração própria 
Com superfície praticamente lisa, livre de danos mecânicos, 
fisiológicos, de pragas e doenças, isento de substâncias nocivas à saúde, 
permitindo-se apenas, as tolerâncias previstas nas presentes normas. 
Não apresentar fibroso, manchado, murcho e queimado. 

Ceasa 2,39 621,40 

27 2.410 Quilograma 
Melancia grupo comum, coloração do fundo da casca verde, coloração 
da polpa vermelha, presença de sementes, listras grossas, categoria i. 
Peso mínimo de 10 kg a unidade. 

Ceasa 1,17 2.819,70 

28 350 Quilograma 

Pepino fujinara deve ser fresco, isento de substâncias terrosas, ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. Não são 
tolerados os defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento 
como: desidratação, ferimento, oco, podridão e virose. 

Ceasa 1,89 661,50 

29 507 Unidade 
Repolho - tamanho e coloração verde e uniforme. Produto selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas, sem raízes.

Ceasa 2,24 1.135,68 

30 1.570 Quilograma 
Tangerina poncã - coloração alaranjada. Ausência de danos mecânicos, 
murcha, podridão, manchas e presença de doenças. 

Ceasa 3,17 4.976,90 

31 1.900 Quilograma 

Tomate italiano ou rasteiro -  coloração vermelha uniforme, pele lisa, 
firme e brilhante. 
Ausência de danos mecânicos, murcha, podridão, manchas e presença 
de doenças. 

Ceasa 2,34 4.446,00 

47 2.614 Dúzias 

Ovos de galinha, casca branca, lisa, sem granulações, nem enrugamento 
e fissuras, tamanho  grande, classe a. Inspecionada pelo ministério da 
agricultura, contendo informação nutricional e data de validade na 
embalagem. Embalagem contendo 12 unidades. 

Ovos 
mandaguaçu 

2,80 7.319,20 

55 1.250 Pacote 

Achocolatado em pó - açúcar, cacau em pó, enriquecido com 10 
vitaminas e sais minerais. Fácil dissolução, aspecto, cor, odor e sabor 
característicos. - embalagem contendo 01 kg. Data de validade de 12 
meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome 
e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de 
lote e tabela de informações nutricionais. 

Choco vip 5,44 6.800,00 

58 120 Unidade 

Amendoim cru descascado, selecionado, miúdo, tipo 1, embalagem de 
500g. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Catemar 3,29 394,80 

60 888 Pacote 

Arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, polido, sem glúten, com 
laudo de classificação constando umidade máxima de 14% e quebrados 
até 9,5%. Embalagem de polietileno, atóxico, transparente, resistente, 
pacote de 5 kg e validade mínima de 12 meses a partir da data de 
entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data 
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Vo geralda 9,40 8.347,20 

67 1.872 Pacote 

Café torrado e moído com tolerância de 1% de impurezas, umidade 
máxima de 6%, cafeína mínima de 0,7%p/p, grãos selecionados torrado 
e moído, forte, embalagem a alto vácuo, apresentando selo de pureza 
abic e informação nutricional. Pct de 500gr 

Brasil 4,80 8.985,60 

76 135 Unidade 

Colorau - colorífico, fubá, urucum e óleo de soja - pacote de 200g - 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. 

Catemar 1,18 159,30 

86 1.510 Unidade 

Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de grãos inteiros, limpos e 
secos, contendo informação nutricional, embalagem de 1 kg. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Grego 5,02 7.580,20 

87 151 Unidade 

Feijão preto tipo 1 � classe preto, em sacos plásticos, transparentes, 
isento de sujidades, não violados, resistentes, acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 
06 meses a partir da data de entrega, pacote de 01 kg. 

Grego 4,13 623,63 
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90 520 Unidade 

Fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso enriquecido com ferro 
e ácido fólico pacote 01 kg. 
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Na embalagem 
deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Nutrinovo 1,18 613,60 

98 80 Pacote 
Macarrão de letrinha, semolado, com ovos, contendo informação 
nutricional na embalagem, pacote de 500g, prazo mínimo de validade de 
10 meses a partir da data de entrega. 

Renata 2,64 211,20 

104 527 Pacote 

Milho de pipoca premium, classe amarelo, grupo duro, tipo 1, 
embalagem em saco de polietileno de 500g. Isento de odores estranhos 
ou qualquer substância nociva. Rótulo com informação nutricional, data 
de validade e lote. Informação sobre glúten. Prazo mínimo de validade 
de 06 meses a partir da data de entrega. 

Catemar 1,30 685,10 

107 2.035 Unidade 
Oleo de soja refinado 900 ml - 120 kcal/100ml, contendo informacao 
nutricional 

Cocamar 2,84 5.779,40 

121 588 Unidade 

Vinagre de álcool claro - fermentado acético de álcool, frasco de 750 ml. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Neval 0,94 552,72 

TOTAL GERAL R$ 67.523,63 

R T ANTUNES & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.292.122/0001-73, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 387/2019.

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

09 130 Quilograma 
Batata doce branca/ roxa, de primeira qualidade, tamanho grande ou 
médio, uniforme, inteiro, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa, sem 
corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa. 

Ceasa  1,49 193,70 

11 310 Quilograma 
Beterraba lisa, com polpa intacta e limpa, sem brotos, rachaduras, ou 
cortes na casaca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos 
que possam alterar sua aparência e qualidade. 

Ceasa 1,22 378,20 

19 360 Quilograma 

Goiaba  cor vermelha, tipo mesa, com aspecto, cor , cheiro e sabor 
próprio, superfície lisa, em estágio de amadurecimento adequado para 
o consumo, polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do 
manuseio e transporte. Consumo imediato e em escala, no decorrer 
dasemana no máximo 7 (sete)  dias antes d 

Ceasa 3,49 1.256,40 

26 550 Quilograma 

Maracuja azedo,de primeira,tamanho e coloração uniformes, devendo 
ser bem desenvolvido, verdoso com polpa intacta firme, livres de 
resíduos de fertilizantes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio 

Ceasa 3,64 2.002,00 

32 68 Quilograma 
Uva niágara deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa ao 
cacho, nova e de 1ª qualidade, não deve estar murcha ou 
despencando. 

Ceasa 4,90 333,20 

65 280 Pacote 

Biscoito salgado tipo cream cracker com gergelim- isento de mofo, 
odores estranhos e substâncias nocivas. Deve ser crocante e sem 
sabor ranço.validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Embalagem de 400g. 

Prodasa 2,50 700,00 

66 63 Pacote 

Bombom - de wafer com recheio cremoso coberto com chocolate. 
Ingredientes: açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de leite em 
pó, amendoim, cacau, farinha de soja, gordura de manteiga 
desidratada, sal, óloe vegetal, castanha de cajú, vitaminas b1, b2 e b3, 
emulsificante de lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleto, 
fermento químico, bicarbonato de sódio e aromatizant. Unidade de 
21,5 g, embalagem de 1 kg contendo informação nutricional, data de 
fabricação e validade e número de lote. 

Arcor 21,37 1.346,31 

102 140 Unidade 

Massa para lazanha - grano duro, pré cozida (direto ao forno). 
Embalagem de 200 g  na embalagem deverá constar o nome e marca 
do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais 

Dona benta 2,48 347,20 

117 204 Unidade 

Refrigerante de guaraná gaseificado zero açúcar - contendo água 
gaseificada, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, edulcorantes, 
aspartame (34,8mg/100ml) e acesulfame de potássio (9,0mg/100ml), 
conservador benzoato de sódio, aromatizante e corante caramelo iv. 
Embalagem pet de 2 l. 

Conquista 3,16 644,64 

135 24 Unidade 
Pó para pudim diet sabor chocolate ou morango sem adição de 
açúcar, fonte de vitaminas e sais minerais zn e se, embalagem de 30g, 
contendo informação nutricional 

Bretzke 1,46 35,04 

138 10 Bisnaga 

Catupiry - requeijão cremoso catupiry, bisnaga de 400g, textura 
cremosa, fácil aplicação e forneável, sem amido. Na embalagem deve 
conter a data de fabricação e validade, número do lote e tabela de 
informação nutricional. 

Lider 2,78 27,80 

141 60 Unidade 

Açúcar refinado de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por 
porção - pacote de 5 kg contendo informação nutricional. Data 
mínima de validade de 24 meses a partir da data da entrega. Na 
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. 

Cristalçucar 9,80 588,00 

143 40 Unidade 

Azeitona verde sem caroço - azeitona verde inteira descaroçada, 
conservada em água e sal e acidulante ácido cítrico. Sachê de 120g, 
contendo informação nutricional, data de fabricação e validade e 
número de lote. 

Bom jesus 2,56 102,40 
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146 50 Unidade 
Chocolate ao leite em barra de 1,050 kg - ideal para derreter e 
moldar. Na embalagem deve constar a informação nutricional, data 
de validade e fabricação e número de lote. 

Harald 16,44 822,00 

147 60 Pacote 

Chocolate em pó 50% de cacau, obtido da mistura de cacau em pó e 
açúcar, aspecto homogênio, cor, sabor e aroma característicos. 
Embalagem em polietileno atóxica de 500 g, contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. 

Cacau foods 9,50 570,00 

149 40 Unidade 

Creme vegetal uht tipo chantilly para confeitaria - embalagem de 1 l, 
com açúcar, adequado para coberturas e recheios de bolo, tortas, 
mousses e sobremesas geladas. Alto rendimento, aumenta o volume 
em até 4 litros, textura lisa e bem definida de cor branca brilhante, 
elasticidade perfeita para decorações. Embalagem tetra pak, contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade e número de 
lote 

Hulalá 11,99 479,60 

150 40 Unidade 

Emulsificante - emulsificante e estabilizante.  Ingredientes: água, 
emulsificantes: monoglicerídeos de ácidos graxos destilados (ins 
471), sal de ácidos graxos polioxietileno de monoestearato de 
sorbitana (ins 435).  Embalagem de 200g, contendo data de 
fabricação e validade, número de lote e tabela de informação 
nutricional. 

Selecta 5,98 239,20 

152 100 Pacote 
Fermento biológico fresco - embalagem de 500g, contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade e número de 
lote. Validade de 30 dias à partir da data de entrega. 

Itaiquara 5,30 530,00 

155 10 Pacote 
Chocolate granulado colorido  não podem estar quebradiços, devem 
ser macios e a cor brilhante. Pacote de 500g, contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número do lote. 

Dori 6,32 63,20 

TOTAL GERAL R$ 10.658,89 

RIO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 07.626.072/0001-98, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 388/2019. 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

04 230 Quilograma 

Abobora paulista- frescas, deve ter o grau máximo no tamanho, 
aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, 
insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica que afete a sua aparência. Ausência de podridão. 

Ceasa 1,90 437,00 

05 383 Unidade 

Acelga fresca, de ótima qualidade, compacta, firme coloração 
uniforme, aroma cor, típicos da espécia, em perfeito estado de 
desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a 
conformação e aparência, necessita estar isenta de sujidades, 
parasitas, rachaduras, cortes ne perfurações. 

Ceasa 2,90 1.110,70 

83 756 Unidade 

Extrato de tomate, concentrado, preparado com frutos maduros, sem 
pele e sementes, isentos de fermentação, massa mole, vermelha, 
validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, sem 
conservadores, embalagem tetra pak de 1,08 kg 
O produto devera ter registro no ministério da agricultura e/ou 
ministério da saúde. 

Quero 5,42 4.097,52 

100 820 Pacote 

Macarrão do tipo espaguete n.º08, grano duro; elaborado a partir da 
sêmola de trigo durim, enriquecida com ferro e ácido fólico, cor 
característica, livre de odores, sabores e materiais estranho. 
Embalagem resistente e termossoldado. Embalagem de 500g, de boa 
qualidade. Validade mínima de 11 meses a partir da data da entrega 

Floriane 3,75 3.075,00 

101 760 Pacote 

Macarrão do tipo fusilli (parafuso); grano duro, elaborado a partir da 
sêmola de trigo durim, enriquecida com ferro e ácido fólico, cor 
característica, livre de odores, sabores e materiais estranho. 
Embalagem resistente e termossoldado. Embalagem de 500g, de boa 
qualidade validade mínima de 11 meses a partir da data da entrega. 

Floriane 3,75 2.850,00 

105 1.020 Unidade 

Milho verde em conserva: embalagem tetra pak, peso líquido de 280g 
e peso drenado: 200g. 1ª qualidade. Milho verde em grãos inteiros 
selecionados. O produto deve apresentar: cor apropriada ao produto; 
sabor e odor próprios dos ingredientes, devendo o produto estar 
isento de sabores e odores estranhos; textura apropriada; 
uniformidade de tamanho e formato; ausência de defeitos tais como 
cascas, sementes, unidades manchadas ou descoloridas, resíduos de 
vegetais e outros; ph adequado à composição e natureza do produto. 
O produto e suas condições devem estar de acordo com a nta - 31 
(normas técnicas para hortaliças em conserva - decreto 12.486 de 
20/10/78). 

Quero 2,25 2.295,00 

134 24 Unidade 
Pó para gelatina diet para dietas com restrição de açúcar. Sem adição 
de açúcar, fonte de vitaminas e sais minerais, sabor morango ou uva 
de embalagem de 10g, contendo informação nutricional 

Lowçucar 2,66 63,84 

160 40 Pacote 

Mistura para o preparo do creme confeiteiro - embalagem de 1 kg. 
Mistura para o preparo do creme confeiteiro, contendo os seguintes 
ingredientes: açúcar, amido de milho, farinha de trigo, amido 
modificado, sal, aromas artificiais: baunilha, vanilina e etilvanilina. 
Corantes artificiais: amarelo tartazina, amarelo crepúsculo e 
vermelho ponceal. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 
100g de pó: carboidratos 93g, proteínas 0g, gorduras totais 0g, 
gorduras saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra alimentar 0g, cálcio 
0g, ferro 0g, sódio 270mg. Peso líquido 1 kg. Validade 6 meses. 
Contém glúten. Sabor baunilha colorido e aromatizado 
artificialmente. Data de fabricação e número de lote. 

Rica 11,36 454,40 

TOTAL GERAL R$ 14.383,46 
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SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA � EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 24.142.114/0001-34, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° 389/2019.

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

48 480 Quilograma 

Pão de queijo congelado   tamanho pequeno de 25g cada, embalagem 
plástica transparente de 1 kg. Isento de odores e sabores estranhos. 
Rótulo contendo valor nutricional, fabricante, validade e lote.  
Validade mínima de 90 dias a partir da data de fabricação. 

Chef foods 11,57 5.553,60 

61 380 Unidade 

Batata palha pacote de 500g - fina, sequinha e crocante. Produto 
obtido a partir do processamento da batata descascada, ralado tipo 
palha, íntegra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans 
O produto deve ser isento de corantes. Na embalagem deverá constar 
o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Vo maria 5,10 1.938,00 

84 160 Pacote 

Farinha de mandioca torrada fina, de 1ª qualidade. Grupo: seca. 
Subgrupo: fina. Classe: amarela. Tipo: tipo i. Não deverá apresentar 
resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. 
Embalagem deve estar intacta, acondicionadas em pacotes de 
polietileno transparente bem vedado, contendo 500g.  Contendo 
informação nutricional, sobre glúten, prazo de validade visível e lote.

Jopplam 2,45 392,00 

91 153 Pacote 

Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor abacaxi - embalagem de 
01 kg. Com corante natural. Validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. 

Tecnutri 7,80 1.193,40 

92 108 Pacote 

Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor limão - embalagem de 01 
kg. Com corante natural. Validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. 

Tecnutri 7,80 842,40 

93 108 Pacote 

Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor morango - embalagem de 
01 kg. Com corante natural. Validade mínima de 12 meses a partir da 
data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do 
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e 
tabela de informações nutricionais. 

Tecnutri 7,80 842,40 

131 96 Unidade 

Leite zero lactose, semidesnatado, indicado para todos os níveis de 
intolerância 
Embalagem tetra pak de 01 litro, contendo informação nutricional na 
embalagem. Prazo mínimo de validade de 1 ano a partir da data de 
entrega. 

Lider 3,29 315,84 

139 100 Litros 

Leite fluido pasteurizado, integral homogeinizado - produto oriundo 
da ordenha completa e ininterrupta, em condições adequadas de 
higiene, de vacas sadias. Embalagem de 1 l., envasadocom material 
atóxico primário adwquado para condições prevvistas de 
armazenamento e que garanta a hermeticidade da embalagem e 
produção apropriada contra contaminação. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, informações nutriconais, prazo de 
validade e capacidade, número de registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa e carimdo de inspeção do sif, sisp ou sim. 

Lider 3,00 300,00 

159 25 Pacote 
Uva passa - uva passa escura sem sementes, pacote de 200g contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade e número de 
lote. 

Sma 3,12 78,00 

TOTAL GERAL R$ 11.455,64 

TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS � EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 30.702.852/0001-91, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 390/2019.

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

41 530 Quilograma 

Filé de tilápia, limpa, clara, sem pele, escamas, espinha e vísceras. 
Deverá apresentar-se congelado, na temperatura de no máximo -8%c 
no momento do recebimento pelas escolas, sem adição de 
conservantes ou aditivos. O produto final não deve conter materiais 
estranhos à sua composição e deverá estar isento de micro 
organismos capazes de constituir perigo a saúde do consumidor. Deve 
estar livre de odores e sabores estranhos. Os produtos de origem 
animal devem possuir o carimbo do serviço de inspeção federal (sif), 
serviço de inspeção do paraná (sip), serviço de inspeção municipal 
(sim) e estar em conformidade com a legislação sanitária vigente. 
Deve estar acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, 
contendo 1 kg, com carimbo de inspeção e validade mínima de 06 
(seis) meses a contar da data da entrega 

C vale sif 
3303 

23,90 12.667,00 

42 130 Quilograma 

Lingüiça tipo calabresa - carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade 
Apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de toucinho e 
condimentos naturais em proporções adequadas ao tipo calabrês 
submetida ao processo de cura, embalada a vácuo em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado 
em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do 
produto, número do registro no ministério da agricultura sif/sip e 
carimbo de inspeção do sif. Deverá apresentar validade mínima de 20 
dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 kg. 

Coopavel sif 
3887 

7,98 1.037,40 
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43 729 Quilograma 

Lingüiça toscana de primeira, pura de carne suína, água, sal, 
temperos, conservadores nitrato de sódio (ins 251) e nitrito de sódio 
(ins 250), antioxidante ácido ascórbico (ins 300), resfriada. Não 
contém glúten. Embalagem de 01 kg. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no ministério da agricultura sif/sip e carimbo de 
inspeção do sif. Deverá apresentar validade mínima de 20 dias a 
partir da data de entrega. 

Coopavel sif 
3887 

8,65 6.305,85 

54 1.560 Quilograma 

Salsicha hot dog - produto preparado com carnes e condimentos, 
perfeitamente triturados e misturados. 
Características sensoriais: textura, cor, sabor e odor característicos. O 
produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa ou partes 
flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação 
pútrida. Fonte de vitamina a, ferro e zinco. Peso líquido unitário = 
50g, sendo tolerada uma variação de até 5% para mais ou para 
menos. Deve apresentar porcentagem de água ou gelo não superior a 
10% em peso. Embalagem: à vácuo, em saco de polietileno atóxico 
de baixa densidade, resistente, transparente contendo 1 kg.  A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, quantidade do produto, número do 
registro no ministério da agricultura sif/sip e carimbo de inspeção do 
sif. Deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir da data de 
entrega. 

Coopavel sif 
3887 

5,24 8.174,40 

TOTAL GERAL R$ 28.184,65 

TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.310.533/0001-51, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
391/2019.

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

33 1.524 Quilograma 

Carne bovina, acém, em cubos - resfriada, abatida sob inspeção 
sanitária, sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. A carne deve 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter 
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o 
tipo do corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip 
ou certificação municipal de arapongas). 

D�mille 11,70 17.830,80 

34 2.450 Quilograma 

Carne bovina, acém, moído - resfriada,  abatida sob inspeção 
sanitária, sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. A carne deve 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter 
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o 
tipo do corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip 
ou certificação municipal de arapongas). 

D�mille 10,95 26.827,50 

35 580 Quilograma 

Carne bovina. Coxão mole em tiras - resfriada, abatida sob inspeção 
sanitária, sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de 
cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. A carne deve 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante 
que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, devendo conter 
obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o 
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o 
tipo do corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip 
ou certificação municipal de arapongas). 

D�mille 12,60 7.308,00 

36 980 Quilograma 

Carne bovina, coxão mole, em bife de 80g - resfriada,  abatida sob 
inspeção sanitária, sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, 
isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. 
A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, 
devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. 
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, 
contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de 
registro (sif ou sip ou certificação municipal de arapongas). 

D�mille 13,95 13.671,00 

37 556 Quilograma 

Carne bovina, posta branca, em peça - resfriada,  abatida sob 
inspeção sanitária, sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, 
isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 03% de aponervose. 
A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, 
devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. 
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem 
plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, 
contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número de 
registro (sif ou sip ou certificação municipal de arapongas). 

D�mille 15,59 8.668,04 
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45 1.854 Unidade 

Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 80% a 85%. Não deve 
conter em sua composição gordura do tipo trans. Embalada em pote 
plástico resistente de 500g, com proteção interna pós tampa, deverá 
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de 
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. 
Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

Coamo 
Família 

3,26 6.044,04 

59 270 Unidade 

Amido de milho em pó, fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitas, sujidades e larvas. 
Embalagem plástica de polietileno leitoso, resistente, hermeticamente 
fechado, contendo no máximo 1 kg de produto e validade mínima de 
12 meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. 

D�mille 2,75 742,50 

70 200 Unidade 

Cereal matinal laminado de milho adoçado pacote de 01 kg. 
Enriquecido com vitaminas e sais minerais. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

Alca foods 8,35 1.670,00 

73 270 Pacote 
Chocolate em pó solúvel - para uso culinário, 50% de cacau, 
embalagem de 200g,  contendo informação nutricional e prazo de 
validade na embalagem. 

Apti 6,42 1.733,40 

75 346 Pacote 

Coco ralado - amêndoa de coco desidratado com 60% de teor mínimo 
de gordura. Embalagem de 100g. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. Validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega. 

D�Mille 1,68 581,28 

80 17 Caixa 
Doce de abóbora vermelha - caixa com 50 unidades, deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. 

Bonn 16,38 278,46 

81 75 Unidade 
Erva doce, constituída de flores sãs, secas e limpas, aspecto de cor, 
cheiro e sabor próprios. 
Pacote de 10g. Contendo composição nutricional na embalagem. 

Catemar 0,72 54,00 

89 17 Caixa 
Fondant de leite - pacote com 50 unidades, constando o nome e 
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de 
lote e tabela de informações nutricionais. 

Bonn 9,70 164,90 

99 200 Pacote 

Macarrão tipo ave maria, elaborado com sêmola de trigo, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, corantes naturais: urucum e cúrcuma e ovos 
pasteurizados. Cor característica, livre de odores, sabores e materiais 
estranhos. Embalagem plástica atóxica composta de polipropileno e 
polietileno. Peso líquido de 500g. Validade mínima de 11 meses a 
partir da data de entrega. 

D�mille 1,45 290,00 

103 315 Unidade 

Milho para canjica, branco, tipo 1 
Contendo 80% de grãos inteiros preparado com matérias primas sãs, 
limpas, isento de matérias terrosas, parasitos e detritos animais ou 
vegetais com no máximo de 15% de umidade, embalagem de 500g, 
contendo informação nutricional. 

D�mille 1,79 563,85 

108 1.160 Unidade 

Orégano, contendo informação nutricional na embalagem. Deverá ser 
constituído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e 
secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e 
sabor próprio. - embalagem contendo de 07 até 10g 

Catemar 0,72 835,20 

114 132 Unidade 

Pó para pudim com leite sabor morango. 
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de 
fabricação, prazo de validade número de lote e tabela de informações 
nutricionais. Pacote de 01 kg. Rendimento de 18,5g por porção de 
200ml. Caloria aproximada de 240 kcal/porção. 

Apti 7,50 990,00 

115 160 Pacote 

Queijo parmesão ralado. O produto não deve apresentar impurezas, 
sinal de bolor, cheiro e sabor não característico do produto. 
Embalagem deve estar intacta, bem vedada contendo 100g do 
produto. Deve constar na embalagem data de fabricação com no 
máximo 30 dias da data de entrega do produto. 

Kejão 3,15 504,00 

116 1.364 Unidade 
Refrigerante de guaraná gaseificado, com aroma natural de guaraná, 
não alcóolico. Embalagem pet de 2 l, contendo informação 
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. 

Conquista 3,00 4.092,00 

122 24 Unidade 

Achocolatado diet instantâneo, sem adição de açúcar embalagem de 
no mínimo 210g, contendo informação nutricional. Certificado pela 
anad. Prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data de 
entrega. 

Apti 10,29 246,96 

130 24 Unidade 
Leite em pó desnatado instantâneo � fonte de vitaminas, embalagem 
de 300 g, contendo informação nutricional 

Polly 8,14 195,36 

137 50 Quilograma 

Carne de frango tipo file resfriado, sem osso. O produto deve ser 
manipulado em condições higiênicas, sob inspeção sanitária, devendo 
ser resfriado e transportado à temperatura de 6 a 10ºc. A carne de 
frango deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. 
Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 kg, contendo o tipo de 
corte da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou 
certificação municipal de arapongas). 

Pioneiro 9,79 489,50 

144 20 Unidade 
Caldo de galinha - - caixa com 06 tabletes de 57g cada contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade e número de 
lote. 

Apti 0,99 19,80 

148 120 Pacote 

Coco ralado - amêndoa de coco desidratado com 60% de teor mínimo 
de gordura. Embalagem de 500g. Na embalagem deverá constar o 
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, 
número de lote e tabela de informações nutricionais. Validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega. 

D�mille 7,35 882,00 
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153 60 Pacote 

Frutas cristalizadas - em cubinhos, composta por mamão verde, 
mamão vermelho e laranja da terra, pacote de 150g contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade e número de 
lote. 

D�mille 2,45 147,00 

156 60 Pacote 

Chocolate granulado sabor chocolate - não podem estar quebradiços, 
devem ser macios e a cor brilhante. Pacote de 500g, contendo 
informação nutricional, data de fabricação e validade e número do 
lote. 

Dona jurs 5,38 322,80 

TOTAL GERAL R$ 95.152,39 

Valor Total: R$ 380.470,59 (trezentos e oitenta mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 18 de abril de 2019.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 16 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

DECRETO nº. 286/19, de 13 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 30882, de 29 de novembro de 2018, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição - regra especial de professor, nos termos do art. 6º da 
Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 
3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a SONIA APARECIDA PERUGINI 
POMBOLO, matrícula 33871-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o 
nº. 797.230.989-20, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 26, do Quadro de 
Pessoal do Magistério Público Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 3.852,77 (Três mil, 
oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos) mensais, e anuais de R$ 
46.233,24 (Quarenta e seis mil, duzentos e trinta e três mil e vinte e quatro centavos), já 
acrescidos de 25% + 6% (Vinte e cinco mais seis por cento) de adicionais por tempo de 
serviço municipal, de conformidade com as Leis números 4.451/16 e 4.450/16 (Estatuto 
dos Servidores e do Magistério Públicos Municipais), calculados na integralidade dos 
vencimentos efetivos, conforme assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 
10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de Políticas de Previdência Social, 
correspondentes a 28 anos e 02 meses de contribuição a Regime Próprio de Previdência 
Social, acumulado com Regime Geral da Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista 
no art. 201, § 9º da Constituição Federal, combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 
3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 13 de maio de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                         DIRETORA-PRESIDENTE                                                                                             PREFEITO 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

DECRETO nº. 287/19, de 13 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 2710, de 29 de janeiro de 2019; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº. 47, de 
05.07.2005, a SANDRA FILLA, matrícula 42579-01, inscrita no Cadastro de Pessoa 
Física � CPF/MF sob o nº. 050.951.768-40, ocupante do cargo de Odontólogo, Classe C, 
Nível 69, do Grupo Profissional Superior 1, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 7.911,67 (Sete mil, 
novecentos e onze reais e sessenta e sete centavos) mensais, e anuais de R$ 94.940,04 
(Noventa e quatro mil, novecentos e quarenta reais e quatro centavos), já acrescidos de 
27% (Vinte e sete por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de 
conformidade com as Leis números 1.612/89, 2.147/92 e 4.451/16 (Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme 
assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da 
Secretaria de Políticas de Previdência Social, correspondentes a 32 anos e 29 dias de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

       Arapongas, 13 de maio de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                         DIRETORA-PRESIDENTE                                                                                             PREFEITO 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

 DECRETO nº. 288/19, de 13 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 4156, de 11 de fevereiro de 2019, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição - regra especial de professor, nos termos do art. 6º da 
Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 
3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a SIMONI PORFIRO, matrícula 33812-02, 
inscrita no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 585.590.439-34, ocupante do 
cargo de Professor, Classe C, Nível 26, do Quadro de Pessoal do Magistério Público 
Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 3.793,96 (Três mil, 
setecentos e noventa e três reais e noventa e seis centavos) mensais, e anuais de R$ 
45.527,52 (Quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois 
centavos), já acrescidos de 25% + 4% (Vinte e cinco mais quatro por cento) de adicionais 
por tempo de serviço municipal, de conformidade com as Leis números 4.451/16 e 
4.450/16 (Estatuto dos Servidores e do Magistério Públicos Municipais), calculados na 
integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; 
Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de Políticas de Previdência Social, 
correspondentes a 27 anos, 02 meses e 19 meses de contribuição a Regime Próprio de 
Previdência Social, acumulado com Regime Geral da Previdência Social, cuja 
reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, combinado com o art. 40 
e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 13 de maio de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                         DIRETORA-PRESIDENTE                                                                                             PREFEITO 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

DECRETO nº. 289/19, de 13 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 4324, de 12 de fevereiro de 2019, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição - regra especial de professor, nos termos do art. 6º da 
Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 
3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a VERA LUCIA MENDONÇA NUNES, 
matrícula 34320-02, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 
585.946.479-72, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 24, 2º Padrão, do Quadro 
de Pessoal do Magistério Público Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 3.646,62 (Três mil, 
seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos) mensais, e anuais de R$ 
43.759,44 (Quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro 
centavos), já acrescidos de 25% + 4% (Vinte e cinco mais quatro por cento) de adicionais 
por tempo de serviço municipal, de conformidade com as Leis números 4.451/16 e 
4.450/16 (Estatuto dos Servidores e do Magistério Públicos Municipais), calculados na 
integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; 
Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de Políticas de Previdência Social, 
correspondentes a 25 anos, 02 meses e 24 dias de contribuição a Regime Próprio de 
Previdência Social, acumulado com Regime Geral da Previdência Social, cuja 
reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, combinado com o art. 40 
e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 13 de maio de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                         DIRETORA-PRESIDENTE                                                                                             PREFEITO 
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Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

 DECRETO nº. 290/19, de 13 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 5149, de 19 de fevereiro de 2019, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 
19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de 
Previdência), a SUELI PONCIANO BATISTA, matrícula 32174-01, inscrita no Cadastro 
de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 029.006.419-85, ocupante do cargo de Atendente de 
Saúde B, Classe A, Nível 41, do Grupo Profissional Médio, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 2.338,36 (Dois mil, 
trezentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos) mensais, e anuais de R$ 28.060,32 
(Vinte e oito mil, sessenta reais e trinta e dois centavos), já acrescidos de 28% (Vinte e oito 
por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade com as Leis 
números 1.612/89, 2.147/92 e 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), 
calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado no art. 7º, da 
EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de Políticas de 
Previdência Social, correspondentes a 30 anos, 07 meses e 01 dia de contribuição a 
Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da Previdência 
Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, combinado 
com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 13 de maio de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                         DIRETORA-PRESIDENTE                                                                                             PREFEITO 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

 DECRETO nº. 291/19, de 13 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 5558, de 22 de fevereiro de 2019, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição - regra especial de professor, nos termos do art. 6º da 
Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 
3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a ROSANGELA ALVARENGA 
MORASSUTTI, matrícula 72885-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob 
o nº. 585.849.869-87, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 16, 1º Padrão, do 
Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 2.846,99 (Dois mil, 
oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) mensais, e anuais de R$ 
34.163,88 (Trinta e quatro mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), já 
acrescidos de 18% (Dezoito por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de 
conformidade com as Leis números 4.451/16 e 4.450/16 (Estatuto dos Servidores e do 
Magistério Públicos Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, 
conforme assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, 
da Secretaria de Políticas de Previdência Social, correspondentes a 25 anos, 04 meses e 14 
dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime 
Geral da Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 13 de maio de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                         DIRETORA-PRESIDENTE                                                                                             PREFEITO 
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Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

 DECRETO nº. 292/19, de 13 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 6092, de 28 de fevereiro de 2019, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição - regra especial de professor, nos termos do art. 6º da 
Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 
3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a VERA LÚCIA FRANZIN DE OLIVEIRA, 
matrícula 42250-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 
367.964.769-72, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 21, 1º Padrão, do Quadro 
de Pessoal do Magistério Público Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 3.383,03 (Três mil, 
trezentos e oitenta e três reais e três centavos) mensais, e anuais de R$ 40.596,36 (Quarenta 
mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), já acrescidos de 25% + 2% 
(Vinte e cinco mais dois por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de 
conformidade com as Leis números 4.451/16 e 4.450/16 (Estatuto dos Servidores e do 
Magistério Públicos Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, 
conforme assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, 
da Secretaria de Políticas de Previdência Social, correspondentes a 25 anos, 09 meses e 12 
dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime 
Geral da Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 13 de maio de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                         DIRETORA-PRESIDENTE                                                                                             PREFEITO 
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Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

 DECRETO nº. 293/19, de 13 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 6237, de 01 de março de 2019, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 
19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de 
Previdência), a EDILEUSA PEREIRA BARBOSA, matrícula 43370-01, inscrita no 
Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 449.486.899-04, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais � 30h, Classe A, Nível 18, do Grupo Profissional Básico 01, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 1.516,96 (Um mil, 
quinhentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos) mensais, e anuais de R$ 18.203,52 
(Dezoito mil, duzentos e três reais e cinquenta e dois centavos), já acrescidos de 26% 
(Vinte e seis por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade 
com as Leis números 1.612/89, 2.147/92 e 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado 
no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 30 anos, 02 meses e 07 dias de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 13 de maio de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                         DIRETORA-PRESIDENTE                                                                                             PREFEITO 
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Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

 DECRETO nº. 294/19, de 13 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 7023, de 12 de março de 2019, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição - regra especial de professor, nos termos do art. 6º da 
Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 
3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a MARIA DA PENHA ALVES 
FLORENTINO, matrícula 17779-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob 
o nº. 730.505.479-87, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 28, 1º Padrão, do 
Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 4.130,84 (Quatro mil, 
cento e trinta reais e oitenta e quatro centavos) mensais, e anuais de R$ 49.570,08 
(Quarenta e nove mil, quinhentos e setenta reais e oito centavos), já acrescidos de 25% + 
10% (Vinte e cinco mais dez por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de 
conformidade com as Leis números 4.451/16 e 4.450/16 (Estatuto dos Servidores e do 
Magistério Públicos Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, 
conforme assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, 
da Secretaria de Políticas de Previdência Social, correspondentes a 30 anos, 07 meses e 25 
dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime 
Geral da Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 13 de maio de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                         DIRETORA-PRESIDENTE                                                                                             PREFEITO 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

 DECRETO nº. 295/19, de 13 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 7431, de 14 de março de 2019, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 
19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de 
Previdência), a CLEIDE BUENO BOSSO, matrícula 52370-01, inscrita no Cadastro de 
Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 579.049.609-15, ocupante do cargo de Professor de 
Educação Infantil, Classe C, Nível 22, do Quadro de Pessoal do Magistério Público 
Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 4.510,25 (Quatro mil, 
quinhentos e dez reais e vinte e cinco centavos) mensais, e anuais de R$ 54.123,00 
(Cinquenta e quatro mil e cento e vinte e três reais), já acrescidos de 22% (Vinte e dois por 
cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade com as Leis 
números 4.451/16 e 4.450/16 (Estatuto dos Servidores e do Magistério Públicos 
Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado 
no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 30 anos, 09 meses e 20 dias de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 13 de maio de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                         DIRETORA-PRESIDENTE                                                                                             PREFEITO 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

DECRETO nº. 296/19, de 13 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 7695, de 18 de março de 2019; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Idade, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, �b�, da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03, combinado com o art. 22, 
inciso II, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a CLEUSA 
PAULUSSI BATISTA, matrícula 80276-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � 
CPF/MF sob o nº. 591.083.989-68, ocupante do cargo de Motorista de Ônibus, Classe B, 
Nível 22, do Grupo Profissional Básico 2, lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 909,22 (Novecentos e 
nove reais e vinte e dois centavos) calculados na proporção de 5.351/10.950 avos das 80% 
maiores remunerações de contribuição desde set/04, conforme disposto no art. 40, 
parágrafos 3º e 17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado com o art. 
31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria 
de Políticas de Previdência Social, acrescidos de R$ 88,78 (Oitenta e oito reais e setenta e 
oito centavos) para alcançar o piso nacional, acrescidos ainda de R$ 205,94 (Duzentos e 
cinco reais e noventa e quatro centavos), para atingir o valor de R$ 1.203,94 (Um mil, 
duzentos e três reais e noventa e quatro centavos), salário mínimo municipal, conforme Lei 
Municipal nº. 4.752/19, de 17.04.2019; correspondentes a 14 anos, 08 meses e 01 dia de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão reajustados, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, de acordo com 
legislação municipal pertinente, sem isonomia ou paridade com reajustes ou demais 
vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

       Arapongas, 13 de maio de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                         DIRETORA-PRESIDENTE                                                                                             PREFEITO 
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Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

DECRETO nº. 297/19, de 13 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 8395, de 22 de março de 2019; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº. 47, de 
05.07.2005, a DEBORA COELHO ALVES DE SOUZA RODRIGUES, matrícula 
99252-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 498.340.379-53, 
ocupante do cargo de Psicólogo, Classe B, Nível 64, do Grupo Profissional Superior 1, 
lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 5.993,09 (Cinco mil, 
novecentos e noventa e três reais e nove centavos) mensais, e anuais de R$ 71.917,08 
(Setenta e um mil, novecentos e dezessete reais e oito centavos), já acrescidos de 28% 
(Vinte e oito por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade 
com as Leis números 1.612/89, 2.147/92 e 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado 
no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 31 anos, 03 meses e 22 dias de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 13 de maio de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                         DIRETORA-PRESIDENTE                                                                                             PREFEITO 
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Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

DECRETO nº. 298/19, de 13 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 9384, de 02 de abril de 2019, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 
19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de 
Previdência), a ROSA DE OLIVEIRA LIMA, matrícula 30465-01, inscrita no Cadastro 
de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 698.362.649-49, ocupante do cargo de Gari, Classe 
A, Nível 41, do Grupo Profissional Básico 1, lotado na Secretaria Municipal de 
Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 1.789,32 (Um mil, 
setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) mensais, e anuais de R$ 21.471,84 
(Vinte e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), já 
acrescidos de 30% (Trinta por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de 
conformidade com as Leis números 1.612/89, 2.147/92 e 4.451/16 (Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme 
assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da 
Secretaria de Políticas de Previdência Social, correspondentes a 30 anos, 01 mês e 18 dias
de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 13 de maio de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                         DIRETORA-PRESIDENTE                                                                                             PREFEITO 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: XI    Nº: 2394    PÁG:46SEXTA-FEIRA 17/05/2019



���������

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

DECRETO nº. 313/19, de 16 de maio de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 9594, de 03 de abril de 2019, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, 
por Tempo de Contribuição, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 
19/12/03, combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de 
Previdência), a NIDERCI ALVES FERREIRA, matrícula 46850-01, inscrita no Cadastro 
de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 549.785.569-53, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais � 30h, Classe A, Nível 22, do Grupo Profissional Básico 1, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 1.504,93 (Um mil, 
quinhentos e quatro reais e noventa e três centavos) mensais, e anuais de R$ 18.059,16 
(Dezoito mil, cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), já acrescidos de 25% (Vinte e 
cinco por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade com as 
Leis números 1.612/89, 2.147/92 e 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado 
no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 30 anos, 04 meses e 01 dia de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição Federal, 
combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 16 de maio de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                                SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                         DIRETORA-PRESIDENTE                                                                                             PREFEITO 
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